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300
OCCASIONS

AUTODROOM
HELMOND

Al 50 jaren samen 
sporten.

Ovationeel applaus bij
Helmondse Musical 2022.

Tom Gruijters wint 
Passieprijs.

Stadspraat in 
het Geukerspark.

3. 9. 12.7.

Vrijdag 29 juli 2022
20e Jaargang
Nummer 30
Oplage 39.500 exemplaren 
Laatste nieuws: 

 @weekkrantdeloop
 @weekkrantdeloophelmond
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ZO. 2 OKT. | 11.00 - 17.00 UUR
WIJKCENTRUM DE GESELDONK

EXTRA 
BIJVERDIENEN?

Wij zoeken
vakantiebezorgers!

bezorging@deloop.eu
06-18938912

HELMOND-NOORD: 
Route 1: Astronautenlaan, 

Marslaan, Jupiterlaan.
Route 2: Abraham Bloemaerstraat, 

Gerard Doustraat, 
Johannes Vermeerlaan.

CENTRUM:
Route 1:Drietipstraat, Jan 
Stevensstraat, Wolfstraat.

Route 2: Asterstraat, Fresiastraat, 
Leliestraat.

RIJPELBERG:
Route 1: Baroniehof, 

Groningenhof, Utrechtplein.

CENTRUM Deze vrijdagavond klinken bekende hits als ‘Don’t 
Stop Me Now’, ‘We Are The Champions’, ‘Bohemian Rhapsody’ 
en ‘The Show Must Go On’ door de Kasteeltuin. En deze num-
mers worden door niemand minder dan Queen Must Go On ten 
gehore gebracht. Deze tributeband is er eentje van de bovenste 
plank. Eerder dit jaar wonnen ze het tv-programma The Tribute, 
Battle Of The Bands. Zij nemen je terug naar de gouden jaren 
van rock en pop. Alle hits zoals komen voorbij, maar ook num-
mers uit de begintijd van de band.  |  Lees verder op pag. 3

Queen Must Go On 
in de Kasteeltuin
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Renault Captur 1.3 TCe Intens 2019
70Dkm, Navigatie, ECC, Pdc, LED, Lmv, 
Cruise control, € 289 p/m 19.900

Mazda 2 1.5 Skyactiv-G Luxury 2021
11Dkm, Navi,gatie LED, Cruise control, 
BlueTooth, Airco, € 329 p/m 21.445

Kia Rio 1.2i Comfort Sport 2016
Airco, Alcantara , 5-Deurs, Cruise control 11.445

Seat Alhambra 1.4TSi 2011
130Dkm, Trekhaak, Climate control, 
Dealeronderhouden 12.945

Fiat Punto Evo 2013
Twin Air, 5-Deurs , Airco 6.945

Kia Sportage 1.6 GDI BusinessLine 2014
79Dkm, 1ste eigenaar, Navigatie, Camera, 
Cruise control 16.945

Suzuki Ignis 1.2 Stijl Automaat 2018
55Dkm, Navigatie, Achteruitrijcamera, Hoge 
instap, Meest luxe uitvoering, € 259 p/m 18.950

Suzuki Vitara 1.6 Exclusive Automaat 2017
97Dkm, Navigatie, Achteruitrijcamera, 
Cruise & climate control, Trekhaak, €289 p/m19.950

Nissan Juke 1.6 Connect Edition 2015
58Dkm, Automaat, Trekhaak, Navigatie, 
Camera, Cruise control 15.945

Volkswagen T-Roc 2.0 TSI 4Motion Sport 2018
50Dkm, Automaat, ECC, 191pk, Adaptive 
cruise, D.hoek assist, Pdc, € 419 p/m 29.950

Kia Sportage 1.6 BusinessLine 2014
79Dkm, Navigatie, Camera, 
Pdc voor + achter 16.945

Audi A3 1.4TFSi 2016
Automaat, S Line, Schuifdak, Keyless 25.945

Toyota Yaris 1.3 VVT-i Aspiration 2011
81Dkm, Airco, Cruise control, Camera 8.945

Kia Pro Ceed 1.4i GT Line 2019
Schuifdak, Alcantara, 140Pk 26.445

FIAT Panda 0.9 TwinAir Sempre 2013
85Dkm, Airco, LMV, Elektrische ramen, 
Trekhaak, € 99 p/m 5.950

Suzuki Ignis 1.2 Comfort 2019
78Dkm, Airco, Bluetooth, Eelektrische 
ramen, Parkeersensoren v&a, € 199 p/m 13.950

(0492) 588 972 www.brabantautolease.nl

Onafhankelijke lokale autoleasemaatschappij voor alle merken.
Gespecialiseerd in maatwerk, ook hét adres voor leasing van gebruikte auto’s en shortlease. 
Voor direct contact Pedro Saasen 06 - 51 12 46 41 en Ton van Abeelen 06 - 23 22 56 95

(0492) 588 976 www.suzuki.nl/vdns

Al jarenlang dé Suzukidealer voor Helmond en omgeving. Alle modellen op voorraad 
inclusief demonstratieauto’s. Gespecialiseerd in privatelease en fi nancieringen. 
Laat u verrassen door ons uitgebreide assortiment, met een groot aanbod aan occasions. 

(0492) 588 988 www.vdnieuwenhuijzen.nl

Al meer dan 25 jaar dé occasiondealer van Helmond en omgeving.
Goed uitgeruste werkplaats voor reparatie/onderhoud van alle merken. Meer dan 200 occasions op 
voorraad. We helpen u graag, van aankoop tot verzekering en fi nanciering!  

(0492) 588 970 www.vdns-kia.nl

Al meer dan 10 jaar toonaangevend op dealergebied.
10 x Kia Topdealer en 4 x Platinumdealer, gekozen tot beste Kia Dealer van Nederland.
Bekijk ons assortiment online en stel uw Kia samen!

Autoschade Helmond werkt samen met alle verzekeringsmaatschappijen en beschikt over een goed uitgeruste 
schadewerkplaats met ervaren medewerkers waar kwaliteit op 1 staat. Voor informatie: (0492) 588 960.

K i l o m e t e r t e l l e rc e r t i f i c a a t

Vraag naar de voorwaarden, prijs-, tekst- en afbeeldingsfouten voorbehouden.

Varenschut 21 A - Openingstijden: ma. t/m do. 9.00 - 18.00 uur, vrij. 9.00 - 19.00 uur, za. 10.00 - 17.00 uur. 

AUTODROOM HELMOND
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Door: Wendy Lodewijk

Voor de echte Queen-sound wordt 
gebruik gemaakt van dezelfde instru-
menten en versterkers zoals Queen 
die ook gebruikte, voor een nog au-
thentieker gevoel. De combinatie van 
een indrukwekkend decor, een podi-
um vol lampen, special effects en een 
energieke show maken dit tot een 
ware beleving.

Queen viel in de smaak
Zanger Ward Palmen had op verzoek 
al een aantal keren Queen op zijn re-
pertoire gezet. “Dit bleek succes te 
oogsten. Daardoor ontstond het idee 
om een tributeband op te richten.” 
De bandleden kennen elkaar al gerui-
me tijd en hebben jarenlang ervaring 
met elkaar en afzonderlijk. De band 
speelt nu een jaar of 3 Queen. 

“Door corona waren onze eerste 
shows eigenlijk meteen de opnames 
van ‘We want more’.” Nu alles weer 
kan en mag, is de agenda van de band 
behoorlijk volgeboekt. De heren ge-
nieten van het optreden. Het draait 
hier niet om een bepaald aspect van 

optreden, maar om het totaalplaatje. 
“Het mooiste is om goede muziek in 
een perfect gecontroleerde setting 
voor waarschijnlijk het beste soort 
publiek mogelijk te mogen spelen.”

Battle of the bands
Het winnen van Battle of the Bands 
zorgde voor een explosieve bekend-
heid van de band. Heel Nederland 
had immers kunnen zien hoe Queen 
Must Go On kippenvel bezorgt bij 
menig muziekliefhebber. “Battle of 
the Bands was een ware droom. De 
deelnemers waren erg vriendelijk 
en professioneel onderling. De crew 
en medewerkers weten allemaal als 
geen ander hoe ze zo'n productie in 
goede banen moeten leiden. En aan-
gezien we met deze mensen ook al 
WWM en De Dansmarathon hadden 
gedaan, voelden we ons rustig en 
vertrouwd. We begonnen het wer-
ken voor tv langzaam steeds minder 
spannend te vinden. Dan kun je na-
tuurlijk fijn presteren. De aandacht 
die het winnen van de finale van Bat-
tle of the Bands ons gebracht heeft, 
is overigens nog steeds overweldi-
gend. We voelen ons ook ontzettend 
dankbaar. We mogen op veel hele 
mooie podia staan. Dat is waar we 

het voor doen en we genieten volop! 
En de schare fans groeit gestaag, dus 
we zijn ook heel blij dat we zoveel 
mensen kunnen bereiken en plezier 
kunnen brengen met de muziek van 
Queen.” De band vindt het lastig om 
een favoriet Queen-nummer te be-
noemen. “Alle songs raken op hun 
eigen manier hun eigen gevoelige 

snaar. Om op te dansen, of om naar 
te luisteren. Voor als je verliefd bent 
of voor op een uitvaart; Queen heeft 
het allemaal gedaan.”

Kom jij ook genieten?
De band bestaat momenteel uit 
Ward Palmen (zang), Ralph Derksen 
(gitaar), Geert Horvers (basgitaar) 

en Mick Gravee (drums). “Het is onze 
bedoeling het geluid van Queen zo 
authentiek mogelijk te benaderen en 
een energieke show te brengen. We 
kijken altijd uit naar live spelen en 
dus ook naar het Kasteeltuinencon-
cert in Helmond. We hopen jullie daar 
allemaal te zien!” Het concert begint 
om 20.30 uur.

AiR Bij de 
Populieren

BINNENSTAD | Midden in de 
Helmondse Leonardusbuurt wor-
den kunstenaars uitgenodigd om 
twee weken lang te komen wo-
nen en werken. Tijdens hun ver-
blijf in deze Artist in Residence Bij 
de Populieren laten zij zich voor 
hun werk inspireren door de stad, 
de wijk en de bewoners.

Nadat Marina Jacob twee weken 
gewerkt en gewoond heeft in de 
Artist in Residence Bij de Populie-
ren, verwachten we onze volgende 
kunstenaar alweer op maandag 1 
augustus. Sander Adriaens komt 
uit de buurt van Antwerpen en 
komt twee weken lang in Hel-
mond aan zijn breiproject werken. 

Houdt u van breien? Dan bent 
u van harte welkom om met uw 
breiwerkje langs te komen bij 
Sander om samen te breien en te 
kletsen onder het genot van een 
kopje koffie. Breiclubjes kunnen 
natuurlijk ook samen op bezoek 
gaan bij Sander. En als u niet breit, 
maar wel nieuwsgierig bent naar 
wat een kunstenaar zoal doet met 
breien, dan bent u uiteraard ook 
van harte welkom om op de koffie 

te komen. Het adres is Bij de Po-
pulieren 1 in Helmond. Sander is 
in Helmond van 1 tot 15 augustus. 
Instagram van Sander: @bolwol-
bolwol. Voor vragen of informatie 
over de Artist in Residence (AiR) 
kunt u mailen naar air.helmond@
gmail.com. 
U kunt AiR Bij de Populieren vol-
gen op Facebook: AiRHelmond 
BijdePopulieren en Instagram: @
airbijdepopulieren.

Sander bij zijn zelf gebreide zelfportret 
| F AiR Bij de Populieren

MIERLO-HOUT | De maandag-
avond-gymclub in Mierlo-Hout 
sport al meer dan 50 jaren samen. 
Deze voorheen zelfstandige groep is 
destijds ontstaan uit de boerinnen-
bond en de vrouwen-organisatie, 
zo rond 1965. Later is de binding met 
deze organisaties vervallen. Het was 
toen een gymclub voor ‘gehuwde 
dames’, en de groep groeide zo hard 
dat hij in tweeën gesplitst moest 
worden. De tweede en oudste groep 
is in 2018 gestopt vanwege leeftijd 
en teruglopend aantal deelnemers.

De eerste lessen waren in het au-
la-zaaltje van de toenmalige huis-
houdschool Regina Pacis aan de Ma-
honiehoutstraat. Later was dit in de 
semi-permanente gymzaal van deze 
school.  In 1989 zijn de lessen verder-
gegaan in de gymzaal aan de Dol-
fijnlaan en toen deze gymzaal werd 
gesloopt in 2011 is er verkast naar de 
gymzaal van de Odulfusschool (In 
het Hart van het Hout) aan de Sle-

gersstraat. Wel altijd op de maan-
dagavond. Vanaf 2004 is de zelfstan-
dige groep opgegaan in Sportlife Plus 
en toen deze organisatie werd opge-
heven in 2018 zijn alle dames lid ge-
worden van HT’35 en kon de gehele 
groep blijven voortbestaan binnen de 
turnvereniging.

In de jaren 70 is al begonnen met de 
activiteit fietstocht, en zoetjesaan 
werd deze fietstocht een jaarlijkse te-
rugkerende activiteit. Daarmee werd 
het einde van het seizoen gezellig 
afgerond. Naast het fietsen werd er 
vaak nog een andere leuke bezigheid 
aan toegevoegd of er werd lekker ge-
geten, gesnoept of gedronken.
Ook bij Turnvereniging HT’35 is het 
traditie om het seizoen af te sluiten 
met een sportieve, leuke, gezellige 
activiteit. Zo ook dit jaar. Regelmatig 
worden er bij de turnvereniging dan 
ook jubilarissen gehuldigd tijdens 
deze bijeenkomst. Helaas weet de 
vereniging niet precies wanneer de 

dames lid zijn geworden van deze 
gymgroep, maar uit de overlevering 
is wel bekend dat een aantal dames 
al ongeveer 50 jaren samen sporten 
elke maandagavond.
Deze dames werden daarom bij de 
jaarlijkse seizoensafsluiting van dit 
jaar even in het zonnetje gezet en 
verrast met een aardigheidje van de 
vereniging. Cissy vd Boogaard, Joke 
Dennemans, Tonnie Broné en Marie-
ke van Knegsel sporten dus al onge-
veer 50 jaren samen en kregen daar-
om een insigne.

Ook Paula Snijders werd gehuldigd. 
Zij is namelijk eerder al 10 jaar lid ge-
weest van de woensdagmiddag-fit-
nessgroep van HT’35 en toen deze 
groep stopte, is zij verdergegaan bij 
de maandagavondgroep. Zij sport 
nog geen 50 jaren bij deze groep, 
maar wel ruim 20 jaren bij HT’35 en 
werd dus ook in het zonnetje gezet.
Geproost werd er op deze jubilarissen 
en de avond werd gezellig afgesloten.

Al 50 jaren samen sporten
Van links naar rechts: Marieke van Knegsel, Joke Dennemans, Tonnie Broné, Cissy vd Boogaard en Paula Snijders | F HT’35
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Buitenexpositie van 1 tot en met 
22 augustus op Piet Blomplein
Bezoek de buiten-expositie ‘WIJ…doorbreken de cirkel van geweld’ in Helmond 
of Eindhoven. In deze expositie worden portretten van mensen getoond die 
vertellen wat hun ervaring is met huiselijk geweld en kindermishandeling. 
En hoe zij samen met een voor hen belangrijk persoon deze cirkel hebben 
doorbroken. 

De expositie wordt op 1 augustus geopend door wethouder Harrie van Dijk van 
de gemeente Helmond, Stichting Open Mind en een ervaringsdeskundige van 
Markieza. De expositie is tot en met 22 augustus te zien op het Piet Blomplein in 
Helmond. Daarna is de expositie van 22 augustus tot en met 9 september te zien 
op het Stationsplein in Eindhoven. 

Wil je meer weten? Kijk dan op www.helmond.nl/nieuws.

Bekendmakingen

Verlenging beslistermijn (1)
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

van Graftstraat 26 16-06-2022 maken uitweg  7054121

Lungendonk 7 29-06-2022 maken uitweg  7089353

Kaldersedijk 5A 10-06-2022 wijzigen uitweg  7042795

Bruhezerweg 21 12-06-2022 vergroten woning  6789311

Korte Dijk 8 31-05-2022 uitbreiding bedrijfspand  7013831

Voor de bovenstaande aanvragen is de beslistermijn met maximaal zes weken verlengd.

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Kasteel-Traverse 101 15-07-2022 wijzigen brandscheidingen 7124083

Mierloseweg 347 15-07-2022 wijzigen voorgevel 7130267

Walenburgweide 1 21-07-2022 oprichten carport 7145371

Ingediende evenementenaanvragen
Projectlocatie: Ontvangstdatum: Projectomschrijving: Dossiernr:

Kanaaldijk Z.O. 50 15-07-2022 Vlisco Summer Dragon Fest, 2022-X2183

  16 september 2022  

Peeleik, Bruhezerweg,  29-06-2022 Viering Bevrijding Brouwhuis,  2022-X2000

Louis Donkersplein  24 september 2022

Nachtegaallaan 165 -  18-07-2022 garagesale Vogelwijk,  2022-X2214

tussen de Nachtegaallaan en de   4 september 2022

Vinkelaan, en Kemenadelaan en Reigerlaan   

Grasveld aan de Rupelstraat 27-05-2022 De Buurtcamping Brouwhuis,  2022-X1617

  2 t/m 4 september 2022  
  

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving. Eventuele bezwaren kunnen pas worden 

ingediend nadat de burgemeester over de plannen heeft beslist. 

Verleende evenementenvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Verleende evenementenvergunningen
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Dossiernr:

Parkeerplaats tpv  21-07-2022 Gele taxi zomerfeest, 2022-X1880

Wilgehoutstraat 2  17 september 2022  

Speelhuisplein 2 21-07-2022 Seizoen opening Theater het Speelhuis, 2022-X2154

  21 t/m 23 oktober 2022  

Kamstraat 26 22-07-2022 Afterparty Kasteeltuinconcerten, 2022-X2168

  29 juli t/m 26 augustus 2022  

Bezwaar maken 

Tegen bovenstaande verleende vergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes weken na 

de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester, 

Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Ook kan de voorzieningenrechter van de rechtbank te 

‘s-Hertogenbosch worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

Helmond start met uitbetaling extra 
energietoeslag van € 500,-
De energierekening gaat voor veel huishoudens omhoog. Niet iedereen zal 
deze rekening kunnen betalen. Daarom hebben mensen met een laag inkomen 
(tot 120% van de bijstandsnorm) een eenmalige toeslag gekregen. Ruim 6.000 
Helmondse huishoudens hebben in april € 800,- ontvangen op hun rekening. 
Dat geldt voor iedereen met een uitkering via Senzer en/of een gemeentelijke 
inkomensverklaring.

Begin juli 2022 heeft minister-president Mark Rutte in de Tweede Kamer gezegd 
dat bovenop het bedrag van € 800 nog een bedrag van € 500 komt. 
De gemeente Helmond is hier meteen mee aan de slag gegaan en start met de 
uitbetaling hiervan. Dit betekent dat inwoners die al € 800,- hebben ontvangen, 
het extra bedrag van € 500,- uiterlijk in de laatste week van augustus vanzelf op 
de bankrekening gestort krijgen. U ontvangt hierover een brief. U hoeft dit dus 
niet extra aan te vragen. Heeft u laatst een aanvraag ingediend voor de € 800,- 
of wilt u die nog gaan indienen? En heeft u daarover nog geen positief besluit 
ontvangen voor 16 augustus? Dan zult u het gehele bedrag van € 1300 in één 
keer ontvangen. U hoeft hiervoor dus geen extra aanvraag in te dienen.

Energietoeslag aanvragen 
Heeft u geen brief ontvangen, maar denkt u wel in aanmerking te komen? Dan 
kunt de toeslag zelf aanvragen. Het is voor inwoners zonder gemeentelijke 
inkomensverklaring mogelijk om een aanvraag in te dienen via de website van de 
gemeente. Ga dan naar www.helmond.nl/energietoeslag. Daar vindt u ook meer 
informatie over de voorwaarden. 

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de energietoeslag op 
www.helmond.nl/energietoeslag. Of kijk op www.helmond.nl/allelichtenopgroen 
voor meer tips om energie te besparen. Als u een brief over de energietoeslag 
heeft ontvangen, kunt u ook gratis energiebesparende producten aanvragen. 
Ook kunt u gratis advies krijgen van een energiebespaarcoach bij u thuis. 
Ga hiervoor naar  www.energiehuisslimwonen.nl/helmond.

Tips tegen woninginbraak
Gaat u binnenkort op vakantie? Dat is een goed moment voor inbrekers om hun 
slag te slaan. Met een aantal simpele voorzorgsmaatregelen verkleint u de kans 
op woninginbraak. Dat geldt ook voor thuisblijvers. In de zomermaanden is er 
namelijk een piek in het aantal inbraken. Lees hier wat u kunt doen om inbraak 
te voorkomen.

Vakantiegangers
Gaat u op vakantie? Licht uw buren in. Zij kunnen op de woning letten en de 
woning een bewoonde indruk geven door post weg te halen, de planten water 
te geven of de auto af en toe op de oprit te zetten. Inbrekers houden niet van 
licht, goede buitenverlichting helpt ook om inbrekers buiten de deur te houden, 
bijvoorbeeld met een bewegingssensor of een tijdschakelaar. Daarnaast is het 
verstandig uw buren te vertellen dat zij bij een verdachte situatie direct de politie 
bellen via telefoonnummer 112. Snel alarm slaan, betekent een grotere kans om 
de inbrekers te pakken. 

Thuisblijvers
Blijft u tijdens de zomermaanden thuis? Let ook dan extra op. Ramen en deuren 
staan vaker open met het mooie weer. Al gaat u maar even weg, sluit altijd 
alle deuren en ramen en vergeet uw wc-raampje en de garage niet. Laat een 
bewoonde indruk achter en leg geen kostbare spullen in het zicht.

Veilig social mediagebruik
Het is natuurlijk leuk om uw mooie vakantiefoto’s meteen te delen met vrienden 
en familie. Toch is het niet verstandig om op social media te melden dat u op 
vakantie gaat. Plaats uw vakantiefoto’s pas achteraf en zet de automatische 
locatiegegevens uit (ook al gaan ze niet over uw vakantie).

We wensen u een fijne, inbraakvrije zomer!

Logo in ZW/DIA
Zwart/Woordmerk/Lijnen: K=100
Grijs/Wapen: K=50
Grijs/Helm: K=25
Grijs/Kroon: K=15

Infopagina

• Voor al uw vragen aan de gemeente Helmond kunt u bellen met 14 0492
• Gemeente Helmond www.helmond.nl
• Stadswinkel Frans Joseph van Thielpark 1 (Boscotondo)

• Openingstijden Stadswinkel maandag 12.00 - 19.00 uur,  
   dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 16.00 uur. Alléén op afspraak. 
   Maak uw afspraak op www.helmond.nl/afspraak of bel 14 0492
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Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Liverdonk kavel L62 18-07-2022 maken uitweg 7093065

Hobbemalaan 33 18-07-2022 wijzigen bestaande garage en aanbouw 7040269

Engelbrechthoek  19-07-2022 oprichten 68 woningen 6828437

31 t/m 45 oneven 

Aarle-Rixtelseweg 20 19-07-2022 oprichten bijgebouw 6925411

Goorloopweg 4 12-07-2022 aanleg 4 padelbanen  6934763

Heibloemweg 1 20-07-2022 bouwen van entresol in het magazijn 6894411

Vleutendonk 7 20-07-2022 oprichten woning en maken uitweg 6387763

Barrierlaan 142-144-146- 20-07-2022 gevelonderhoud  6788333

148-150-152-154-156-158-160-162-164-

166-168-170-172-174-176-178-180-182-184-186-188-190-192-194-196 

Abendonk 54 20-07-2022 oprichten woonhuis  6367885

Zomereik 3 20-07-2022 oprichten woning, maken uitweg 6991449

Schutterslaan 29 20-07-2022 wijzigen woning 7069999

Schrijvershoeve 32 20-07-2022 plaatsen dakkapel 7016581

Sweelincklaan 5 22-07-2022 wijzigen gevel 6988983

Keizerin Marialaan 2 22-07-2022 Verbouwing ROC ter AA 7035027

Twentehof 13 22-07-2022 vervangen kozijnen 7082281

Verleende omgevingsvergunningen met uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Gerstdijk 14A 25-7-2022 oprichten aquathermiecentrale 6925775

Torenstraat  19-7-2022 oprichten 35 appartementen         6260577

(Kanaalzone Helmond – Oranjekade)              

Inzage

Bovenstaande verleende omgevingsvergunningen en de daarop betrekking hebbende stukken 

liggen vanaf, dag na publicatie, voor een periode van zes weken ter inzage in het Stadskantoor, 

Binnen Parallelweg 44. Om de stukken in te zien kunt u een afspraak maken, via tel. 14 0492.

Beroepschrift indienen

Tegen bovenstaande verleende omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden binnen 

zes weken een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, 

Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Het besluit treedt in werking nadat de periode 

voor het instellen van een beroep is verstreken. Voor spoedeisende gevallen kunt u de 

rechter om een tijdelijke maatregel (voorlopige voorziening) vragen. In dat geval stelt u eerst 

beroep in. Een voorlopige voorziening vraagt u daarna aan bij de Rechtbank Oost-Brabant in 

’s-Hertogenbosch. Meer informatie hierover vindt u op www.rechtspraak.nl

Verleende omgevingsvergunning
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: 

Pastoor van Elswijkstraat 32 21-07-2022 Ontheffing bestemmingsplan 

   (kamerbewoning) 

Bovenstaande vergunning is na een bezwaarschrift alsnog verleend. Belanghebbenden kunnen 

binnen 6 weken na verzenddatum een beroepschrift indienen bij de Rechtbank 

Oost-Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch (tevens kan de 

voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant te ‘s-Hertogenbosch worden verzocht een 

voorlopige voorziening te treffen).

Kennisgeving ontwerpbeschikking intrekking
Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maken bekend dat zij voornemens 

zijn een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in te trekken. Het 

betreft de vergunning van de Brabantse Asfaltcentrale B.V. voor het bedrijf voorheen gevestigd 

op de Churchill-laan 202 in Helmond. 

De ontwerpbeschikking en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 29 juli 2022 

tot en met 8 september 2022 voor iedereen ter inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph van 

Thielpark 1 te Helmond.

Inzage

Om de stukken in te zien kunt u een afspraak maken. Dit kan via www.helmond.nl/afspraak of 

via telefoonnummer 14-0492. Voor een mondelinge toelichting op de stukken kunt u vooraf 

telefonisch (088-3690369) een afspraak maken.

Zienswijzen indienen

Gedurende bovengenoemde termijn kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen 

indienen ten aanzien van de ontwerpbeschikking. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden 

gericht aan burgemeester en wethouders van Helmond, p.a. Omgevingsdienst Zuidoost-

Brabant, postbus 8035, 5601 KA Eindhoven. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen 

kunt u bellen naar de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (088-3690369).

Besluit registratie vertrek naar land Onbekend (2)
Uit onderzoek van afdeling Transactionele Dienstverlening is gebleken dat onderstaande 

personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) 

staan ingeschreven. De verhuisaangifte hebben wij niet ontvangen. Ook hebben wij niet vast 

kunnen stellen wat het huidige woonadres is. Burgemeester en wethouders hebben daarom 

besloten het vertrek te registreren van deze personen met de aantekening “land Onbekend”. 

Dit betekent dat zij formeel niet meer als ingezetenen in Nederland staan ingeschreven. 

Zij zijn niet bereikbaar voor overheidsinstellingen. Dit kan gevolgen hebben voor uitkeringen, 

aanvragen paspoort, toeslagen, ziektekostenverzekering, subsidies enzovoort. 

Naam en voorletter(s)  Geboortedatum 

Pejatovic, U.  22-06-1997

Jansen, F.J.J.  03-01-1984

Registratie vertrek met onbekende bestemming
Uit onderzoek van de afdeling Transactionele Dienstverlening is gebleken dat onderstaande 

personen geen bekend adres meer hebben in de Basis Registratie Personen (BRP). 

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen voor deze personen de aantekening 

te plaatsen in de BRP “vertrek met onbekende bestemming”. Dit betekent dat zij daardoor 

formeel niet meer als ingezetenen in Nederland staan ingeschreven. Zij zijn niet bereikbaar 

voor overheidsinstellingen waardoor dit gevolgen kan hebben voor uitkeringen, aanvragen 

paspoort, subsidies enzovoort. 

Naam en voorletter(s)  Geboortedatum

Bounnou, M.  02-05-1995

Laarhoven van, T.M.  05-01-1998

Olszacka, A.M.  05-03-1988

Zagrobelnu, A.  06-01-1984

Pasiecznik, E.M.  15-08-1990

Bulawka, D.P.  19-11-1990

Wojtek, M.J.  30-11-2020

Wojtek, M.  09-04-2019

Zienswijzen indienen

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen een voornemen 

zijn zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van 

Helmond, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. De termijn van het naar voren brengen van de 

zienswijze is twee weken en vangt aan één dag na de datum van deze publicatie. Dit kan 

schriftelijk of mondeling gebeuren. Indien u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om uw 

zienswijze mondeling toe te lichten, verzoeken wij u van tevoren telefonisch een afspraak te 

maken. Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum via tel. 14-0492. Bezwaar maken 

is in dit stadium (nog) niet mogelijk. Na afloop van de termijn van zienswijze wordt er een 

definitief besluit genomen. 

Milieu (1)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een melding in het kader van het Besluit 

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer is ingekomen van:

Naam inrichting Locatie Omschrijving melding

McDonald’s Steenovenweg Het oprichten van een McDonald’s 

restaurant met McDrive

Pieperz Binnen Parallelweg 4 Het starten van een friettent

AM Churchill-laan ong. Het oprichten van een 

distributiecentrum voor op- en 

overslag van koopmansgoederen

Bezwaar maken?
Voor bekendmakingen met nummer 1 geldt: Het betreft hier een kennisgeving. Heeft u vragen 

over de gepubliceerde aanvragen of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met het 

Klant Contact Centrum via tel. 14 0492. Bezwaar maken is in dit stadium (nog) niet mogelijk.

Voor bekendmakingen met nummer 2 geldt: Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden 

binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift 

indienen bij: Burgemeester en wethouders, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Dit kan ook 

digitaal via www.helmond.nl/bezwaar. Voor spoedeisende gevallen kunt u de rechter 

om een tijdelijke maatregel (voorlopige voorziening) vragen. In dat geval maakt u eerst 

bezwaar. Een voorlopige voorziening vraagt u daarna aan bij de Rechtbank Oost-Brabant in 

’s-Hertogenbosch. Meer informatie hierover vindt u op www.rechtspraak.nl.

• Melding doorgeven losliggende stoeptegels, kapotte 
   straatverlichting of een andere melding of klacht, kunt u
   online doorgeven via www.helmond.nl/meldpunt

• Digitaal Loket een adreswijziging (verhuizing) doorgeven, GBA-uittreksel 
   aanvragen of een hond aan- of afmelden, kan 24 uur per dag en 
   7 dagen per week via www.helmond.nl

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  
Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen

Burgemeester en wethouders van Helmond 28 juli 2022

De officiële publicatie van de informatiepagina’s van de gemeente vindt u iedere 
donderdag op www.helmond.nl. In verband met eventuele bezwaartermijnen, 
is de datum van publicatie op www.helmond.nl leidend.
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TOT 50% KORTING! 

27 juli t/m 2 augustus

SALESALE
27 juli t/m 2 augustus

SALESALESALESALESALE
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Rudbeckia ‘Little Gold Star’
Deze Rudbeckia heeft een 
zeer compacte groei, veel 
bloemen en bloeit door tot 
in november. 12.99

Rudbeckia ‘Little Gold Star’
Deze Rudbeckia heeft een 
zeer compacte groei, veel 
bloemen en bloeit door tot 

1+1 
GRATIS

3.99

Hebe Addenda
Heeft een pluimvormige bloei 
in het najaar. In 15cm- pot
Diverse kleuren. 5.99

Pennisetum 
hameln
In 17cm-pot. 
7.99

1+1 
GRATIS

Portulaca in schaal
Heeft felgekleurde bloemetjes die zich 
overdag openen. In grote 27cm-pot. 
12.99

7.99

Patiocyclamen
Voor binnen en buiten. 
Diverse kleuren. 2.49 
p.st.p.st.

1+1 
GRATIS

Va
st

e planten 9cm-pot

50%
KORTING

Tu
in

meubelen

SCHERP 

GEPRIJSD!

B
ui

te

npotterie

TOT

50%
KORTING

Fr

uit planten

-25%
KORTING

Kussens

2+1 
GRATIS

Helmond Akkerweg 70

* Geldig bij inlevering van deze knipbon

* A
ctie en afgeprijsde artikelen uitgesloten

* A
ctie en afgeprijsde artikelen uitgesloten OP 1 TUINPLANT

NAAR KEUZE 

30%
KORTING

OUTLET STORE
Elke woensdag t/m zaterdag van 10:00-16:00 uur

Cockeveld 3 in Nuenen

Parasols • Schommelbanken • Beschermhoezen 
Overkappingen • Hangmatten

Extra voordelig geprijsd

Website:  www.sorara.eu
Telefoonnummer:  040-780 4397

SORARA OUTDOOR LIVING

POETSEN
OUDERWETS

Heeft u hulp nodig bij het huishouden?

Dan zit u bij ons goed!
Het menselijke aspect, de persoonlijke aandacht, (dat door de regering flink 
is wegbezuinigd) is ons specialisme. Een praatje, een vriendelijk gebaar of 
een extra beetje aandacht, het kost niks en de winst is juist voor u enorm.
 
Uiteraard zijn wij een hulp in de huishouding waar hygiëne hoog in het 
vaandel staat. Schoonmaken is ons vak en onze passie. Huishoudelijk 
hulp aanbieder voor de WMO Helmond en Peelgemeenten.

Door onze ervaring 
weten we wat u wilt!

• Betrouwbare organisatie

• Betrouwbare hulp

•  Het antwoord “Nee” staat 

 niet in ons woordenboek,

 alles wat u niet meer 

 kunt hebben we een 

 oplossing voor!

Aarzel niet langer en 
neem contact met 
ons op dan komen 
we er samen uit!

Wethouder Den Oudenstraat 4
5706 ST Helmond

www.ouderwetspoetsen.nl
info@ouderwetspoetsen.nl

06-10801458
0492-785295

VOOR ALS HET 
ECHT SCHOON 

MOET ZIJN
FLEXIBEL EN 

BETROUWBAAR
VOLG ONS OP 

FACEBOOK

wij zoeken 
nog 

personeel
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CENTRUM | De nieuwe wethouder van cultuur, Marita van Lierop, opende afgelopen donderdag 
14 juli de expositie ‘Stadspraat in het Geukerspark’. Alle scholieren konden hun zelf gemaakte 
afbeeldingen bewonderen die op verre afstand al te zien zijn in het Burgemeester Geukerspark. 
De wethouder sprak haar waardering uit voor het enthousiasme waarmee dit creatieve project tot 
stand is gekomen en vooral ook de bijzondere verbindingen die zijn gelegd tussen ambtenaren, 
scholieren en kunstenaars.

Wat hield het project eigenlijk in: 
‘Stadspraat’ is een kunstproject van 
het Helmondse ManawahArt, waar-
bij 125 scholieren van het Jan van 
Brabant College, het Vakcollege en 
het Dr. Knippenberg College sinds 1 
mei samen hebben gewerkt met 4 
kunstenaars,  centrummanager Lin-
da Haverkamp en 5 ambtenaren uit 
Helmond. Het resultaat is een 27 me-
ter brede muurschildering op bouw-
doeken gedrukt en ook een drijvend 
kunstwerk in het kanaal ter hoogte 
van het Geukerspark. De inspiratie 
kwam uit het ambtelijke Helmondse 
centrumplan. “Ik heb 12 woorden uit 
dit centrumplan gekozen, waarvan ik 
inschatte dat jongeren hiermee in ge-
sprek konden gaan met de Helmond-
se beleidsmedewerkers. Het is goed 
om jongeren veel meer te betrekken 
bij ideeën die op de tekentafel wor-
den bedacht. De betrokken ambte-
naren hebben goed geluisterd naar 

de scholieren. Een bijzondere verbin-
ding en voor beide partijen uit je com-
fortzone stappen kan dus heel leuk 
zijn”, aldus Petra Downs, eigenaar 
van ManawahArt en de bedenker van 
dit verbindende kunstproject.

Woorden zoals ‘infrastructurele barri-
ère’, een ‘compacte kern’, ‘hittestress’ 
of de ‘mengzone’ spraken ook tot de 
verbeelding bij de kunstenaars; na 
afloop van alle gesprekken tussen 
de ambtenaren en de scholieren in 
het Geukerspark zelf, zette illustrator 
Melanie Banis deze bijzondere ont-
moetingen om in zwart-witte teke-
ningen: dit resulteerde in een creatie-
ve uiting van de jongeren-beeldtaal. 
Vervolgens werden de afgelopen 2 
maanden wel 54 onderdelen door alle 
scholieren ingekleurd onder bege-
leiding van Melanie, Petra en colle-
ga-kunstenaar Hilma Bovenkerk. Een 
hele klus en er werd hard gewerkt 

door iedereen.  Je kunt het resultaat 
van ‘Stadspraat’ deze zomer bewon-
deren in het Geukerspark. Firma Van 
Boxmeer uit Helmond zorgde voor 
een ponton in het kanaal waar ook 
nog eens de 3D-kunstwerken van 
het Knippenberg College drijven de 
komende twee weken. Het enorme 
kunstwerk aan de bouwhekken van 
BAM Wonen blijft wat langer hangen, 

tot 28 augustus. Erna gaan de kunst-
doeken om toerbeurt nog langs de 
scholen die hebben meegedaan.

Dit project is mogelijk gemaakt dank-
zij de gemeente Helmond en de fan-
tastische inzet van de leerlingen van 
het Dr. Knippenberg College, het 
Helmondse Vakcollege en het Jan 
van Brabant College, Molenstraat en 
het enthousiasme van hun docenten 
Vormgeving en CKV. 
En natuurlijk de ambtenaren die let-
terlijk in het park hun centrumbeleid 
hebben toegelicht.

Stadspraat in 
het Geukerspark

De scholieren voor hun zelf gemaakte 
afbeeldingen | F Daphne Poulisse

Een beter woord kan ik niet be-
denken voor een regel uit de tekst 
van de AKTIE KERKBALANS van 
de Damiaanparochie Helmond. 
Ik citeer: ‘Hoe meer mensen fi-
nancieel betrokken zijn, hoe be-
ter we samen het verhaal kunnen 
blijven doorvertellen van Gods 
liefde voor iedereen’. Dat de be-
denker en eventueel ieder die bij 
het opstellen van deze tekst be-
trokken is, zich niet realiseert dat 
we tientallen jaren verder zijn en 
meer ontwikkeld in ons denken, 
is een pijnlijke constatering. Dat 
de liefde van God erbij wordt ge-
haald om geld bij elkaar te schra-
pen, staat heel ver van mijn den-
ken. Dit gebeurde pakweg zestig 
jaar geleden ook. Ik lees verder: 
‘Wij danken u voor uw financiële 
steun en ontvangen u graag in of 
om één van onze kerken’. Mocht 
met het woordje ‘om’ rondom 
bedoeld worden, dan onder-
schrijf ik deze regel graag. Daar is 
namelijk weinig te zoeken.

Jos van de Konijnenberg
Mierlo-Hout

Ingezonden brief

Minachtend… 

HELMOND Jarenlang is er een 
biljartvereniging actief geweest in 
zorgcentrum Alphonsus. De laat-
ste jaren speelt men alleen nog 
recreatief. Een feestelijke afslui-
ting van de competitie-vereniging 
stond al langer op het program-
ma, maar was door corona erg 
vertraagd. Nu is het de hoogste 
tijd voor een feest! Een biljartre-
unie. We willen dit dus houden 
voor alle leden en oud-leden!

Op zaterdag 24 september om 
15.00 uur is de aftrap van dit feest. 
Het is een middag met muziek, een 
hapje en een drankje. Bent u in het 
verleden lid geweest of nog steeds 
lid, dan bent u van harte welkom. 
Aanmelden kan voor 1 september in 
het restaurant van Savant Alphon-
sus of via j.vandewiel@savant-
zorg.nl. Zorg dat je erbij bent!

Oproep aan 
oud-leden van 
Biljartvereniging
Alphonsus

Succesvolle Zuid-Nederlandse kampioenschappen voor H.A.C.-atleten
STIPHOUT | Met 6 gouden me-
dailles hebben de atleten van de 
Helmondse Atletiekclub (H.A.C.) 
het uitstekend gedaan tijdens de 
Zuid-Nederlandse Kampioenschap-
pen 2022 op zondag 17 juli.  De kam-
pioenschappen werden dit jaar door 
H.A.C. georganiseerd op de atle-
tiekbaan in Stiphout. 

3x goud voor Julia van Dijk 
Julia van Dijk was de gouddelver na-
mens de thuisclub. Zij behaalde maar 
liefst vier keer het podium: goud 

bij ver (5,50m), hinkstapspringen 
(11,20m) en hoogspringen (1,65m) en 
zilver bij de 100m horden (16,03 sec). 
Een geweldige prestatie voor deze 
jonge atlete!

H.A.C.-atleten blinken uit bij 
het springen en hordenlopen
De talentvolle Fergus Tabor zette 
knappe prestaties neer door in twee 
categorieën boven zijn eigen leef-
tijdsgroep het podium te halen. Op 
de 400m horden snelde hij in 1:02,4 
min naar de winst en op het hoogs-

pringen werd hij derde in 1,70m. Bij 
het hoogspringen voor de mannen 
stonden Daan Verbakel en Stef Lan-
gendonk op het podium. Daan won 
de wedstrijd met een sprong van 
1,90m en Stef werd derde met 1,80m. 
Franca Schoonen verraste met een 
gouden medaille op de 400m horden. 
Ze liep een ijzersterke race en finishte 
in 1:12,17min. Op de 100m horden wist 
zij het zilver te pakken!
Ook Thomas van Vlerken uit Aar-
le-Rixtel sprong naar een plek op het 
podium op het onderdeel versprin-

gen. Met een verbetering van zijn 
persoonlijk record naar 6,68m be-
haalde hij de zilveren medaille.

Jos Verbakel liet zien dat ook met 
de masters nog rekening gehouden 
moet worden bij het verdelen van de 
medailles. Op het onderdeel hinks-
tapspringen werd Jos knap derde!
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ADVENTURE STORE
KASTANJEHOUTSTRAAT 3 • HELMOND • 0492-523668 • WWW.ADVENTURESTORE.NL

ADVENTURE STORE
KASTANJEHOUTSTRAAT 3 • HELMOND • 0492-523668 • WWW.ADVENTURESTORE.NL

VOORDEEL

CAMPINGAZ 3 SERIES 
SELECT S BARBECUE

€ 449.99

NOMAD BRONCO
SLAAPZAK

€ 64.95

VAN € 559.99

CAMPINGAZ ICETIME® PLUS
26L KOELBOX

€ 34.99

GRISPORT EVEREST MID
WATERDICHT | VIBRAM ZOOL

COLEMAN KOBUK VALLEY
2 PERSOONS

€ 114.95 € 99.99
VAN € 139.95

LAFUMA RELAX STOEL
LFM 2035 RSXA CLIP BAT

€ 189.99
VAN € 239.90

ALLE FIETSKLEDING 
DE HELE MAAND JULI 

15 % DIRECTE 
KASSAKORTING

VAN € 130,-

GRATIS 
THERMOMETER 

TER WAARDE 
VAN € 100,-

VERKRIJG-
BAAR 

IN MAAT 
38-47

OP=OP

WEBER BARBECUES
 DE HELE MAAND JULI 

25 % KORTING IN 
ACCESSOIRES  OF 

15 % DIRECTE 
KASSAKORTING 

ZONDAGOPEN12.00-17.00 UUR
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Ons vertelt

Er liep een leeuw
in Helmond  

Bende gullie ook geweest? Wij wel, de 
Helmondse musical die de afgelopen 
9 dagen in het Speelhuis werd opge-
voerd. Wij waren met een hele delega-
tie van Weekkrant De Loop naar een 
uitvoering van deze musical geweest, 
gebaseerd op het verhaal van Carlo 
Stevens, de enige leeuwentemmer die 
Helmond ooit heeft gehad. Hij was de 
zoon van slager Stevens in de Kerk-
straat het speult zich af in de jaren 
dertig: in Helmond gebeurde eigenlijk 
niet veul in dieje tijd totdat dieje leeuw 
ontsnapte en Iedereen in paniek raakt.

De media duikt erop. De stad leeft in 
angst. Er valt zelfs een slachtoffer en 
daar is de parallel met corona en dat 
loopt als unne rooie draad door de 
uitvoering. Straatinterviews, een pers-
conferentie (met doventolk), een tafel 
vol deskundigen alla Jinek, protest van 
voor- en tegenstanders, van alles komt 
er vurbij. Allemaal herkenbaar vur ons 
van de afgelopen 2 jaar met corona.

Maar, er is ook een mysterie wat ons 
allemaal nog steeds in de ban houdt. 
Natuurlijk ben ik net zoals alle mensen 
die naar deze musical zijn gewist kei-
naaiskierig wie door dieje leeuw was 
aangevallen, wie lag er onder da witte 
laken met al da bloed? Wie missen we 
in Helmond? Ik was na afloop in de 
zaal nog effen blijven zitten in de hoop 
dat er nog iemand dat podium opkwam 
om te vertellen wie er nou was aange-

vallen en hoe het ermee was. Maar 
niks, het is gewoon het mysterie van 
Helmond van de afgelopen dagen. Na 
de uitvoering deden we nog een drank-
je en toen de spelers binnenkwamen 
heb ik heel goed opgelet wie er nie bij 
was, ik weet het gewoon niet. Ik denk 
dat het toch Karel was, de zoon van de 
slager uit de Kerkstraat. Hij had die 3 
leeuwen in zunne tuin zitten. Het zal 
waarschijnlijk altijd een vraag blijven.

Ze hebben het mooi gedaan, het was 
een keiskonne uitvoering, men compli-
menten. Wel heb ik 1 kritische noot: op 
een gegeven moment loopt iedereen 
mee unne krant rond, waar het nieuws 
in staat van de ontsnapte leeuw. Dieje 
krant dat had natuurlijk Weekkrant De 
Loop moeten zijn om het lokaal te hou-
den, hoe skon was het gewist als ieder-
een een Weekkrant De Loop vast had 
gehad met een foto van unne leeuw 
en dan had onze rij hullemaal geglun-
derd. Das dus men tip vur als er weer 
unne krant in beeld komt. Maar da is 
dan ook het enigste wa ik erop aan kan 
merken, het was een keileuke, mooie 
vurstelling en wij van De Loop hebben 
er erg van genoten. Eigenlijk toch on-
geleuflijk dat iemand 3 leeuwen in de 
tuin had zitten (in een kooi), dat zou 
in deze tijd onmeugelijk zijn. Genoten 
hebben we en kijken we uit naar de 
volgende musical.  

Dan wil ik nog effe zeggen dat ik vrij-
dagavond absoluut bij de Kasteeltuin-
concerten zal zijn want, jahhh er is 
een Queen tribute die we niet meugen 
missen, want wie is er nou gin fan van 
Queen? Tot vrijdag allemaal, ik ben 
thuis al aant oefenen: I want to break 
free, Killer queen, Bohemian rapsody, 
wie kent ze niet? Ik zing ze allemaal 
mee. Tot ziens bij de Kasteeltuincon-
certen.

Fijn weekend.

Ovationeel applaus 
bij laatste voorstelling
Helmondse Musical 2022 
HELMOND Het aanwezige publiek dat in grote getale op zondagmiddag n
aar de tiende uitvoering van de Helmondse Musical was gekomen in het Speelhuis,
 bleef maar klappen. Het was een fantastische show die door deze Helmondse zangers 
en zangers ten gehore werd gebracht.

Tekst en foto’s: Henk van Dijk 

Het was een musical met een lach 
en een traan, waarbij het publiek ge-
grepen werd door de inhoud van het 
lied. Het is voor de spelers een in-
spannende musical geweest, omdat 
zij dit met tien personen hebben ge-
klaard en er hierdoor voor omkleden 
veel tijd nodig was, voor de diverse 
types die gespeeld moesten worden.

Omkleden
Dit omkleden was niet alleen voor 
de spelers, maar ook in het bijzonder 
hard werken voor een groep vrijwilli-
gers achter de schermen, die de zorg 
droegen voor het op tijd omkleden 
en ook nog eens in de juiste kleding 
van de personages. Voorzitter Bob 
Grijpstra en John van der Sanden, de 
regisseur van alle Helmondse Musi-
cals, kunnen ondanks de tegensla-

gen in de coronatijd, terugzien op 
een geslaagd aantal musical-uitvoe-
ringen in deze periode van 2022.

Musical 2023
Deze musical zit er nog maar juist op 
en nu al wordt er gekeken naar de 
volgende musical in 2023. De naam 

is ook al bekend: de Hotspot Hel-
mond in 2050. Iedereen zal zich weer 
moeten laten verrassen door John 
van der Sanden, wat hij in dit item 
weer zal gaan verwerken. Helmond 
is stukje bij beetje uitgegroeid tot de 
musicalstad van het zuiden, waar we 
met z’n allen trots op kunnen zijn.

Inloophuiskamer Rouw op je Dak
HELMOND-NOORD Het verlies van 
een dierbare is een ingrijpende ge-
beurtenis. Het is soms lastig om je 
verdriet te delen en begrip te vinden 
in je eigen omgeving. In onze huis-
kamer Rouw op je Dak vind je steun 
en troost bij lotgenoten. 

De inloophuiskamer is er voor ieder-
een die een dierbare heeft verloren 
en hierover met lotgenoten in con-
tact wil komen. Ook mensen die al 
eerder met verlies te maken kregen 
en waarvoor het rouwproces nog 

steeds zwaar is, zijn welkom. We 
drinken koffie en praten met elkaar in 
een ontspannen sfeer. Samen deel je 
verhalen en ervaringen. Samen kom 
je verder, door herkenning en erken-
ning. Loop gerust eens binnen. 
Iedere donderdag van 13.30 tot 15.30 
uur ben je welkom in De Schabbert, 
Nachtegaallaan 215 in Helmond (lo-
catie wijkraad Helmond Noord). Wil 
je meer informatie of heb je vragen? 
Neem contact op met Antonia Keu-
lens via telefoonnummer 06 - 16 49 
04 43.

Houdoe!

De Indië Herdenking in Helmond wordt zondag 14 augustus gehouden 
in de Cacaofabriek aan de Cacaokade 1, 5705 LA Helmond. Van 19.00 tot 
19.30 uur worden beelden vertoond die te maken hebben met voorma-
lig Nederlands-Indië en met WO II. De plechtigheid begint om 19.30 en 
duurt tot 21.00 uur. 

Het thema is: ‘Sporen door de generaties’. De sprekers zijn van de tweede 
of derde generatie en hebben een Indische of Molukse achtergrond. Een 
van hen is erfgoeddrager en zal het verhaal vertellen van iemand van de 
eerste generatie. Aanmelden is noodzakelijk in verband met het aantal 
plaatsen en dit kan tot 11 augustus door te mailen naar indieherdenking-
helmond@gmail.com. Vermeld ook met hoeveel personen u komt.

Wij hopen u te mogen begroeten,
Stichting Indië Herdenking Helmond

Indië Herdenking Helmond
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Per direct zijn wij op zoek naar:
- Meewerkend Uitvoerder GWW

- Kraanmachinist

- Loadermachinist

- Grond-/ rioolwerker

- Stratenmaker

Interesse? 
De sollicitatie gaat via JobChange. Reageren kan per e-mail naar 

info@jobchange.nu of telefonisch via 06-30365449. 
Het contract van deze banen gaan rechtstreeks via de werkgever.

Van Kaathoven Grond- Sloopwerken B.V.
Everbest 4a 
5740 AA Beek en Donk

T 0492 - 46 16 96 
E info@vankaathoven.nl
I www.vankaathoven.nl
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NIEUW!VanKaathoven.nlVanKaathoven.nl
Uw partner om op een verantwoorde manier van uw afval af te komen.
Al uw afval wordt door ons gescheiden en daarna zoveel mogelijk hergebruikt.

FLOWER & GARDEN 

GROENEXPO  

BLOEM & TUIN
Landgoed Gulbergen | Nuenen

22 t/m  31 juli

www.bloementuin.nl

10 dagen tuininspiratie opdoen in een unieke bosrijke omgeving. 
Kom ook naar de leukste, inspirerendste en groenste tuinbeurs!

„INSPIREREND, KLEURRIJK & GEZELLIG : GENIETEN IN GROEN“

De Loop
KORTINGSBON 

Tegen inlevering van deze kortingsbon, ontvangt u € 2,50 
korting op de entreeprijs van € 15,- aan de entreekassa van 

GROENEXPO BLOEM & TUIN.  
Deze actie is niet geldig in combinatie met andere kortingen en/of acties 

en is geldig voor max. 2 personen.

- NIEUWE EN GEBRUIKTE BANDEN -
- VELGEN -

Banden vanaf €25 gemonteerd

Afspraak maken?  06-11859717
Brouwer 6 - 5711 LD Someren 
info@bandenhandelberkvens.nl
www.bandenhandelberkvens.nl

ROOIJE HOEFSEDIJK 61    •    GEMERT
0492 551414    •    INFO@BENIKHOUT.NL

Openingstijden:
ma t/m vr 8.30 - 17.00 uur
zaterdag 8.00 - 14.00 uurWWW.BENIKHOUT.NL

DOUGLAS BALKEN 
EN PLANKEN 
UIT VOORRAAD 
LEVERBAAR! Douglas 

boomschorsplanken

Overkapping met
douglas hout

BI  LEENEN LEENEN HUID- & OEDEEMTHERAPIE

OEDEEMTHERAPIE HUIDTHERAPIE COMPRESSIEZORG MAMMA CARE SCHOONHEIDSSALON IPL-ONTHAREN

NEW GRACE    GENERAAL SNIJDERSSTRAAT 60, 5703 GT HELMOND    0492 - 56 58 21 

 INFO@NEWGRACE.NL    WWW.NEWGRACE.NL 

IBAN NR. NL94 RBRB 0919 2340 70 | BTW NR. NL 8185606117B01 | K.V.K. NR. 17045485 | AGB CODES: PRAKTIJK 90050605 
ZORGVERLENERS 90029978 | HULPMIDDELEN 76080766 | SEMH GECERTIFICEERD

� 

� 

• Borstprothesen en lingerie 
 (ook grote maten bh’s zonder beugel)
• Badmode nu met korting
• Vaak vergoeding via uw zorgverzekering
• U bent welkom ook met partner, zus of vriendin
• Deskundig mammacare advies
• SEMH gecertificeerd

Generaal Snijdersstraat 60, Helmond
www.newgrace.nl  
0492-565821 of 0492-554222

BI  LEENEN LEENEN HUID- & OEDEEMTHERAPIE

OEDEEMTHERAPIE HUIDTHERAPIE COMPRESSIEZORG MAMMA CARE SCHOONHEIDSSALON IPL-ONTHAREN

NEW GRACE    GENERAAL SNIJDERSSTRAAT 60, 5703 GT HELMOND    0492 - 56 58 21 

 INFO@NEWGRACE.NL    WWW.NEWGRACE.NL 

IBAN NR. NL94 RBRB 0919 2340 70 | BTW NR. NL 8185606117B01 | K.V.K. NR. 17045485 | AGB CODES: PRAKTIJK 90050605 
ZORGVERLENERS 90029978 | HULPMIDDELEN 76080766 | SEMH GECERTIFICEERD

� 

� 

WIJ ZIJN TER ONDERSTEUNING VAN ONZE 
HUISHOUDELIJKE DIENST OP ZOEK NAAR EEN 

MEDEWERKER(STER) 
INTERIEURVERZORGING/HOUSEKEEPING 

GEMIDDELD AANTAL UREN PER WEEK 10 TOT 15.
WERKTIJDEN VROEGE OCHTEND TOT KORT IN DE MIDDAG.

Vacature Interieurverzorging

Kaak 11, 5763 PK  Milheeze  -  T. 0492 - 82 00 80  -  www.nederheide.nl 

dagen per week beschikbaar is. De diensten zijn voornamelijk van 06.30 uur tot 12.00 uur. Bij Hotel Restaurant Nederheide 
is altijd wat te doen. Kijk voor meer informatie over het bedrijf op www.nederheide.nl 

Functieomschrijving
Als medewerker interieurverzorging draag jij een belangrijk steentje bij aan de uitstraling van het bedrijf. Samen met twee 
collega’s zorg jij ervoor dat alles spik en span is voor onze gasten.
Je werkzaamheden bestaan dan ook uit alle voorkomende schoonmaakwerkzaamheden, waaronder de volgende taken:
• Schoonmaken van het restaurant, feest- en vergaderzalen • Schoonmaken van het zwembad • Schoonmaken van de 
hotelkamers • Schoonmaken van kantoorruimte • Wassen en drogen van keukenlinnen

Jouw kwaliteiten
• Servicegerichte en integere instelling • Goede beheersing van de Nederlandse taal • Minimaal 20 jaar oud • Enige 
relevante werkervaring is een pre • Je bent representatief, zelfstandig, hebt verantwoordelijkheidsgevoel en een actieve
houding • Je bent woonachtig in de directe omgeving van Milheeze en beschikt over eigen vervoer • Je bent minimaal 2

 
Ben jij degene die wij zoeken? Mail dan je sollicitatie en CV naar heidi@nederheide.nl

WORD JIJ ONZE NIEUWE COLLEGA?

T. 0492 - 82 00 80  - www.nederheide.nl

VACATURE
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RIJPELBERG/MIERLO-HOUT | Het koor van de H. Edith Stein-kerk in de 
Rijpelberg neemt aanstaande zondag 31 juli afscheid van deze kerk en 
haar geloofsgemeenschap. Tijdens de eucharistieviering van 9.30 uur zal 
het voor de laatste keer zingen in deze kerk. Alle kerkgangers zijn van 
harte uitgenodigd om bij deze viering, waarin pastor W. Koopmans zal 
voorgaan, aanwezig te zijn.

Tekst: Holke Flapper  | Foto's: Edith Stein-koor

Het spreekt voor zich dat de koorleden het erg fijn zouden vinden om voor 
de laatste keer in een goed gevulde H. Edith Stein-kerk samen met u de eu-
charistie te vieren en na afloop een praatje te kunnen maken met trouwe 
kerkgangers. 

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om bij deze viering aanwezig te zijn, dan 
bent u van harte uitgenodigd om te komen luisteren naar het koor in de H. 
Luciakerk in Mierlo-Hout, waar het Edith Stein-koor iedere 4e zondag van 
de maand de H. Mis zal opluisteren.

Wilt u deel uitmaken van het koor? Kom dan eens luisteren en meezingen 
tijdens de wekelijkse koorrepetitie op donderdagavond van 19.45 tot 21.45 
uur. De naam Edith Stein-koor zal gewoon blijven bestaan. U zult de naam 
tegenkomen in het weekrooster van de vieringen van de H. Damiaan de 
Veuster-parochie in De Loop.

Dirigent en koorleden bedanken alle kerkgangers die het koor de afgelopen 
31 jaar een warm hart hebben toegedragen. Uw warmte en bemoediging 
heeft het koor geholpen en gesteund, zodat zij al die jaren iedere maand, 
samen met u, konden zingen en vieren.

Het koor van de H. Edith 
Stein-kerk neemt afscheid

Scouting Mierlo-Hout: 
het scoutingweekend 
2022 een succes! 
MIERLO-HOUT | We mogen weer… 
in 2019 gingen we voor het laatst en 
in het weekend van 24-25 & 26 juni 
jl. was het eindelijk weer zo ver! Met 
onze hele scoutingvereniging zijn 
we weer op scoutingweekend ge-
weest in Bakel. Ondanks de trieste 
weersvoorspellingen hebben we 
enorm geboft! 

Op een enkele bui na, hebben we 
zonnig weer gehad. Veel voorberei-
dingen zijn er getroffen en met man 
en macht hebben we vanaf de don-
derdagavond ervoor het kampter-
rein in orde gemaakt. Tenten gezet, 
terrein aangekleed, spullen verza-
meld en op vrijdagavond heeft onze 
voorzitter samen met onze bevers de 
vlag gehesen en met mooie woorden 
het scoutingweekend geopend! De 
bonte avond was het programma dat 
het spits heeft afgebeten. Elke groep 
heeft een act ingestudeerd. Van Snol-
lebollekes tot een leuke muziekquiz. 
Van jong tot oud heeft op het podium 
gestaan om hun kunsten te vertonen. 
Daarna nog even naar het kampvuur 
en dan hup… de jongste groepen 

naar bed. Na een korte nacht zijn we 
op zaterdagochtend met z’n allen 
naar E-village geweest en toen we 
terugkwamen was er door de ach-
terblijvers een mega springkussen/
stormbaan klaargezet. Zelfs de wa-
terslang met groene zeep mocht niet 
ontbreken. 

Vervolgens lekker frietjes eten en 
het was alweer tijd voor het zater-
dagavondprogramma met de Ri Ra 
Ringo, Scouting Bingo!! Prachtige 
prijzen waren er te winnen! De om-
gekeerde bingo, de spellenbingo, de 
liedjesbingo, alle rondes hebben de 
revue gepasseerd. Bingo Bassie en 
Confetti Wolter maakte van de zater-
dagavond een waar feestje! De avond 
werd voor onze jongste scouts afge-
sloten met een verhalenverteller aan 
het kampvuur en onze oudere kids 
hebben nog een gokje kunnen wagen 
bij de casinospellen. En dan is het 
alweer zondagochtend en uiteraard 
moet alles nog worden opgeruimd. 
Ook dat is een hele klus. De leiding en 
alle andere vrijwilligers zijn weer met 
man en macht aan het opruimen ge-

slagen! Onze Pivo’s en Explorers heb-
ben de jeugdgroepen nog vermaakt 
met het spel Levend Ganzenbord in 
de bossen. Moe maar voldaan kwam 
er op zondagmiddag een einde aan 
het geslaagde weekend. 

‘Wat hebben jullie een mooie scou-
tingvereniging! Een grote familie, 
waar wij ons enorm welkom voelen!’ 
Deze woorden komen van onze as-
pirant-leiding die een kijkje is komen 
nemen op het weekend.

Zou je ook een kijkje willen komen 
nemen bij Scouting Mierlo-Hout? Ga 
naar onze site – www.scoutingmier-
lohout.nl - voor meer informatie. Of 
loop op zaterdagmiddag eens binnen 
in onze boerderij!

| F Scouting Mierlo-Hout

De kracht van onderwijs en de kracht van fietsen
MIERLO-HOUT | De Tour de France 
zit er alweer op. Zondag 24 juli was 
de finish op de Champs Elysees in 
Parijs. Voor Han Huijsmans, docent 
Fontys University Eindhoven en 
woonachtig in Mierlo-Hout, duurt 
het nog even voordat het eindpunt 
in zicht is. Hij is bezig met zijn eigen 
‘Ronde van Frankrijk’ en fietst de 
100 cols-tocht. Dit is een tocht van 
4.000 km, 70.000 hoogtemeters 
over ruim 100 cols en 100 côtes door 

Zuidoost-Frankrijk. Naar verluid de 
zwaarste fietstocht ter wereld en 
misschien ook wel de mooiste.

Han zet zich hiermee in om geld op te 
halen voor het World Bicycle Relief. 
Deze organisatie produceert fietsen 
en doneert deze aan gemeenschap-
pen in ontwikkelingslanden. Hier-
door kunnen bijvoorbeeld kinderen 
veiliger en op tijd op school komen, 
waardoor ze onderwijs kunnen vol-

gen en zo een duurzame toekomst 
opbouwen. Dat is de kracht van on-
derwijs, dat is de kracht van fietsen.

Alsof de tocht nog niet zwaar genoeg 
is, heeft Han zijn kampeerspullen bij 
zich en fietst hij van camping naar 
camping. 

De weersomstandigheden zijn soms 
erg warm, dus het valt niet mee. 
Desondanks zijn er al ruim 20 fietsen 

gedoneerd via deze actie. Het streven 
is om hier 100 fietsen in totaal van 
te maken. Wilt u Han steunen, dan 
kan dat via zijn donatiepagina: join.
worldbicyclerelief.org/BikeHeroes/
challenge. U kunt hem ook volgen op 
Instagram @bikeheroess of @han-
huijsmansinsta.

| F Jeannette Huijsmans
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| F Minor Helmond

De aanloop naar het WMC verliep 
niet zonder slag of stoot; zo gooiden 
coronamaatregelen meermaals de 
repetitieplanning overhoop en had 
het ensemble nog in de laatste week 
voorafgaand aan het concours het 
verlies te verwerken van één van de 
oud-leden. Dat maakte dat de ontla-
ding in Theater Kerkrade groot was 
na de prijsuitreiking waarin het op-
treden van de Helmondse slagwer-
kers werd beloond met 92,89 punten.  
Nog niet eerder speelde een Hel-
monds orkest op het Wereld Muziek 
Concours. 
“Oorspronkelijk was het idee om 
‘Extra Terra’ uit te voeren in Theater 
Speelhuis met een jury op locatie. 
Dit ging echter niet door, dus toen 
hebben we de WMC-organisatie 
benaderd. We hebben vervolgens 
ons concept gepresenteerd en op 
basis van onze muzikale kwaliteit in 
combinatie met het unieke concept, 

hebben we een wildcard gekregen”, 
aldus dirigent Rob van der Sommen. 

Muzikaal spektakelstuk
De uitvoering van het werk ‘Extra Ter-
ra’ kon op lovende woorden rekenen 
van de juryleden. ‘Alles was en is een 
geweldige reis om naar te luisteren 
en om te spelen’, aldus de jury. Het 
werk Extra Terra werd speciaal voor 
het slagensemble van Helmonds Mu-
ziek Corps gecomponeerd door Etiën-
ne Houben. Het werk verklankt een 
ruimtereis. Een reis die – niet geheel 
toevallig – start op 15 juli 1965, als een 
Amerikaanse satelliet de eerste opna-
mes maakt van de planeet Mars. Na 
een zinderende reis wordt Mars bereikt 
en klinkt er toekomstmuziek: de eerste 
buitenaardse maatschappij is een feit.

Om het verhaal van Extra Terra extra 
kracht bij te zetten werd een artis-
tiek team samengesteld. Het team 

(onder leiding van Robert v.d. Broek) 
zorgde er met animaties (Jake Hel-
lenberg), techniek (Jasper en Eric 
Claessens) en spel (Cas Kuyten) voor 
dat het aanwezige publiek in Kerkra-
de zich voor even tussen de planeten 
waande. Dat publiek waardeerde 
het optreden met een minutenlange 
(staande) ovatie.

‘Gespeeld als kampioenen!’
Ook de jury wist de prachtige uitvoe-
ring te waarderen: ‘Timing, ambian-
ce, transparantie, ik kon alles perfect 
horen. Tweede divisie wellicht, maar 
jullie speelden als kampioenen!’ Met 
deze woorden bedankten zij het slag-
werkensemble voor het optreden dat 
werd beloond met ‘the award for a 
musical promise or remarkable mu-
sical achievement’ en 92,89 punten. 
Met deze complimenten op zak keer-
den de slagwerkers én de aanwezige 
fans weer huiswaarts. 

Slagwerkensemble Helmonds 
Muziek Corps runner-up 
Wereld Muziek Concours
HELMOND/KERKRADE | Op vrijdagavond 15 juli 2022 wonnen de slagwerkers van het 
Helmonds Muziek Corps de ‘promising award’ op het prestigieuze Wereld Muziek Concours 
(WMC) te Kerkrade. Daarnaast mogen ze zich ‘runner-up’ kronen in de tweede divisie voor 
slagwerkensembles. Een unieke prestatie!

Tom Gruijters 
wint Passieprijs
MIERLO-HOUT | Tom Gruijters heeft de Passieprijs in ontvangst ge-
nomen. De Passieprijs is een prijs van de Nationale Vrijwilligersprij-
zen in samenwerking met de Postcode Loterij welke jaarlijks wordt 
toegekend aan supervrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor 
hun directe omgeving.

Tom uit Mierlo-Hout is pas 20 jaar, maar zet zich al enkele jaren vrijwillig 
in op allerlei gebied. Hij is onder andere medeorganisator van de Minor-
feesten, welke vijf keer per jaar in Wijkhuis De Geseldonk worden georga-
niseerd voor middelbare scholieren in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar.
Hierbij komen zijn grafische vaardigheden goed van pas. Zo ontwerpt hij 
iedere editie de poster en flyer voor het feest. Ook zorgt hij er tijdens de 
avond zelf voor dat de sfeer goed wordt vastgelegd door foto’s en video’s.
Tom zorgt voor een professionele uitstraling van het evenement, wat te-
vens terug te zien is in de website (www.minorhelmond.nl). Deze is com-
pleet op de schop gegaan, en is door Tom eigenhandig opgebouwd.

De inzet van Tom vindt niet alleen achter de computer plaats. Hij steekt 
zijn handen uit de mouwen bij de voorbereidingen en zorgt er gedurende 
het feest voor dat alles in goede banen geleid wordt. Dit alles doet hij zicht-
baar met veel plezier.

Inmiddels zijn de voorbereidingen voor het volgende Minorfeest, welke 
plaatsvindt op 30 september aanstaande, in volle gang. Tom is alweer druk 
bezig, en als het aan hem ligt zal hij dit nog jaren doen!

Koninklijke onderscheiding
bij 40-jarig IVN Helmond

HELMOND | IVN Helmond bestaat 
dit jaar 40 jaar. Dit werd groots ge-
vierd met onder andere een fototen-
toonstelling in de Cacaofabriek, die 
op zaterdagmiddag 16 juli officieel 
door wethouder Arno Bonte werd 
geopend. Ruim 30 heel geslaagde 
natuuropnames zijn daar tot 21 au-
gustus te bewonderen. Bovendien 
werden hier de vier winnaars ge-
eerd die eerder meededen aan de 
IVN-fotowedstrijd tijdens de afge-
lopen vier seizoenen.

Jubileumreceptie met 
koninklijke onderscheiding
Tijdens de later op de middag gehou-
den receptie ter ere van het 40-jarige 
IVN kwam burgemeester Elly Blanks-
ma dhr. Anne Regts verblijden met 
een benoeming tot Lid in de orde van 
Oranje Nassau. Anne Regts behoort 
tot de mede-oprichters in 1982 en 
bleek daarna een uitstekende en drij-
vende kracht binnen de organisatie 
IVN. Hij organiseerde vele cursus-
sen en natuurexcursies en daarnaast 

maakte hij ook lange tijd deel uit van 
het bestuur. Naast Anne Regts werden 
ook andere jubilarissen gehuldigd: 
Stan Sanders wegens 25 jaar lid en 
mevr. Mies Leenhouwers (postuum) 
wegens 40 jaar lid. Tijdens de receptie 
werd een speciaal door leden geschre-
ven en geredigeerd jubileumboekje 
‘Natuurlijk Helmond’ gepresenteerd. 
Zondagmiddag 17 juli werd de jeugd 
van speeltuin Helmond-West verblijd 
met een fijne natuuractiviteit waar 
bijna 100 kinderen aan deelnamen.

| F IVN Helmond

MIERLO-HOUT Noteer alvast in je agenda! Op zaterdag 10 september 2022 
organiseren wij onze 1e kofferbakverkoop. Aanvang 11:00 uur tot 15:00 uur. 
De locatie is de Vissenwijk achter de Action: Kotterlaan, Vletstraat en een 
gedeelte van de Karperlaan. 

De bewoners zullen hun spulletjes dan in de voortuin, op de stoep of op het gras-
veld te koop aanbieden. Op Kotterlaan 25 staat dan een kraampje waar u tegen een 
gereduceerde prijs een lekker vers kopje koffie of thee met cake kunt kopen en na-
tuurlijk fris. De opbrengst van dit kraampje komt geheel ten goede van ons jaarlijks 
terugkerend straatfeest. Wij hopen op veel bezoekers om dit uit te laten groeien tot 
een mooi jaarlijks evenement. Tot zaterdag 10 september van 11:00 tot 15:00 uur!

Eerste kofferbakverkoop Vissenwijk 
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In het ED van dinsdag 19 juli las 
ik het artikel van Jeroen Koppes, 
WOll-onderzoeker. Vraagtekens 
bij locatie en naam nieuw park 
Helmond. Het park gaat 25 sep-
temberpark heten, als herinnering 
aan de datum van de bevrijding 
van Helmond. Dhr. Koppes vind 
het bewonderenswaardig, maar 
de uitvoering slaat de plank een 
beetje mis. Volgens hem zou het 
logischer zijn het Hortensiapark 
een andere naam te geven. Dat 
park heeft alles. Herdenkings-
kapel, bevrijdingsmonument en 
een anjerperkje voor veteranen. 
25 september is de datum van 
de bevrijding van Helmond-Oost 
schrijft dhr. Koppes. Hoe mooi kan 
het zijn! Zoek een andere naam 
voor het groen bij de watertoren is 
Koppes’ voorstel! Ik dacht meteen 
aan het artikel wat eerder in het 
ED stond over het straatnaam-
bord van Jet Witteveen. Niemand 
die dat adres heeft, al 25 jaar lang 
niet. In diezelfde week stond er 
met grote letters in de krant, Jet 
Witteveenstraat gaat verhuizen. 
Maar waarheen? Dan heb ik een 
voorstel. Noem het nieuwe park 
Jet Witteveenpark. Dan hoeft het 
bord, wel aangepast natuurlijk, 
alleen maar naar de andere kant 
van de Torenstraat. Zo breng je 
beide vroedvrouwen, Anna van 
Eekeren en Jet Witteveen, die 
samen zoveel Helmonders op de 
wereld gezet hebben, weer dicht 
bij elkaar. Aan de ene kant van de 
Torenstraat de Anna van Eeke-
renstraat en aan de overkant het 
Jet Witteveenpark. In combinatie 
met het burgemeester Geukers-
park is de aanloop naar het cen-
trum toch een aanwinst?

Holke J.M. Flapper

Wat is uw mening hierover? 
Mail uw reactie naar
redactie@deloop.eu

Ingezonden brief
Naamgevingen

Sporters van twirlvereniging 
Imagination zijn klaar voor het WK 

Alle leden beoefenen de sport met veel 
liefde en plezier wat ze ook fanatiek 
maakt om de sport te beoefenen. Er 
vonden diverse trainingen plaats, zo-
dat de routine op en top kan worden 
neergezet voor een uitgebreid jurypa-
nel. Het trainen is de leden niet vreemd. 
Al jaren trainen ze om uiteindelijk het 
ultieme doel te behalen. Tijdens het 
trainen komt lenigheid, balans, coör-
dinatie en kracht en nog veel meer aan 
bod. De sport gebruikt alle spieren van 
je lichaam. Door het vele trainen pro-

beer je altijd beter te worden geven de 
deelnemers aan, maar het behalen van 
eremetaal is wel het doel. Na de zomer-
vakantie start Twirlvereniging Imagi-
nation met een nieuw opleidingsgroep. 
Alle meisjes en jongens die belang-
stelling hebben, kunnen zich aanmel-
den voor een proefles via emailadres: 
info@imagination-twirl.nl of via tele-
foonnummer 06 – 18 63 35 66. 

HELMOND Esmee van der Vliet, Dafne van den Hurk, Eva Roggeband, La-
rissa en Rozanna Tolle en Lara Ramos Rodrigues van Twirlvereniging Ima-
gination gaan deelnemen aan het WK Twirlen onder auspiciën van de WF-
NBTA wat plaatsvindt van 27 tot en met 31 juli in het Indoor-Sportcentrum te 
Eindhoven. Tijdens de WK gaan ze het opnemen tegen 14 landen waaronder 
Amerika, Canada, Engeland, Noorwegen, Frankrijk en Italië.

De deelnemers aan het WK 
| F Twirlvereniging Imagination

André Boudewijns (links) neemt 
de cheque in ontvangst van 

Merijn Godefrooij 
| F Jan van der Avoort

Stichting
Ukraine
Helmond
ontvangt
duizend
euro
HELMOND Op 18 juli ontving de 
Helmondse Stichting Ukraine uit 
handen van de voorzitter van Lions 
Club Gewest Helmond Merijn Gode-
frooij een cheque van duizend euro. 
Voorzitter André Boudewijns lichtte 
tijdens een korte bijeenkomst toe, 
welke activiteiten de stichting on-
derneemt om getroffen Oekraïners 
in de eigen regio te helpen aan goe-
deren en voedsel in oorlogstijd.

Door: Jan van der Avoort

Al meerdere malen zijn transporten, 
gevuld met uiteenlopende spullen de 
afgelopen weken naar Oekraïne ver-
voerd. De inzameling en het transport 
zijn mogelijk door de inzet van vele vrij-
willigers in binnen- en buitenland. Er 
is veel behoefte aan kleding, huisraad, 
voedsel, verbandmiddelen en medicij-
nen. Ook financiële bijdragen worden 
door de stichting, die een ANBI-status 
heeft, erg op prijs gesteld. Tenslotte 
kosten het vervoer en de inklaring van 
de spullen ook geld. Met deze gift van 
Lions Club Gewest Helmond, die geheel 
ten goede komt aan het goede doel, kan 
Stichting Help Ukraine duizend voed-
selpakketten aanschaffen voor noodlij-
dende inwoners in de getroffen gebie-
den. Iedere zaterdag van 10 tot 16 uur 
kan men op het adres Wiebiegenweg 2 
te Helmond terecht om spullen af te ge-
ven. Hier worden deze door vrijwilligers 
gesorteerd en verpakt. Wanneer weer 

een vrachtwagen gevuld kan worden, 
gaat er een lading goederen naar Oek-
raïne. Lions Club Gewest Helmond be-
veelt de actie van harte aan!

HELMOND Op een zonovergoten 
Speelhuisplein is donderdagavond 
14 juli de HMC-rode auto overhan-
digd aan de gelukkige winnares. 

Een jaar lang gratis autorijden, dat 
was de hoofdprijs van de krasloten-
actie die op touw werd gezet door de 
ereraad van Helmonds Muziek Corps. 
Die kraslotenactie, waarvan de aftrap 
was tijdens ‘De Helmondse Maestro’, 
is opgezet ten bate van het 140-jarig 
jubileum van het corps dat volgend 
jaar gevierd zal worden. 

Rood
Helmonds Muziek Corps staat bekend 
om de rode uniformen en om ook de 

komende jaren de Helmondse straten 
nog in dit kenmerkende tenue te sieren, 
zijn de jassen inmiddels aan vervanging 
toe. Hoe toepasselijk was het dan ook 
dat Frank van den Nieuwenhuijzen 
aanbood om belangeloos een HMC-ro-
de Kia Picanto beschikbaar te stellen 
als hoofdprijs van deze sponsoractie.

Winnares
De winnares was blij verrast toen 
bleek dat de auto haar ten deel viel en 
als kers op taart verzorgde het Hel-
monds Muziek Corps daarbij nog een 
muzikale felicitatie waarbij uiteraard 
nogmaals gulle gever VDNS Kia in het 
zonnetje werd gezet. Er gaat nog een 
tweede ronde van de kraslotenactie 

georganiseerd worden, dus houd de 
socials en website van het Helmonds 
Muziek Corps in de gaten om te weten 
wanneer u in de prijzen kunt vallen!

Winnaar kraslotenactie Helmonds Muziek Corps

F | Helmonds Muziek Corps
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Wij wensen u 
     een mooie 
         zomer toe!

Aangepaste openingstijden 
In augustus en september is ons kantoor in Someren van 
8.30 tot 12.30 uur geopend voor bezoekers. 

In de middag zijn wij alleen op afspraak of telefonisch 
bereikbaar. 

Telefonisch zijn we bereikbaar op 0493 49 76 66

Hé Mantelzorger!
Wat was jouw geniet-
momentje vandaag?

Zorg jij voor een naaste?
En kun jij wel een steuntje 

in de rug gebruiken?
Als Helmondse mantelzorger vraag je nu 

gemakkelijk een gratis GoedVoorMekaarGesprek 
aan en krijg je daarbij de GoedVoorMekaarBox met 

allerlei informatie en goodies. 

Bel 0492 59 89 89 of mail 
aanvraag@goedvoormekaar.org

Liever eerst meer informatie?
Check www.goedvoormekaar.org 
of mail info@goedvoormekaar.org 

Reclame campagnes
Advertenties ontwerp/plaatsing

Website bouw/hosting 
(probleemloze verhuizing)

Internet Marketing
Verspreiding van uw flyer/folder

Drukwerk/outdoor

info@adcommunicatie.nl  |  www.adcommunicatie.nl  |  0492-845350

College van B&W vindt nieuwe
grootschalige logistiek op
bedrijventerreinen in Helmond
niet wenselijk
HELMOND | Het college van B&W van de 
gemeente Helmond vindt het vestigen van 
nieuwe grootschalige logistiek op bestaande 
bedrijventerreinen in Helmond niet wenselijk. 
Vorig jaar maakten provincie en gemeenten al 
afspraken om de vestiging van nieuwe groot-
schalige logistiek op bestaande bedrijven-
terreinen zoveel mogelijk te clusteren en te 
beperken. 

Na onderzoek heeft de provincie een aantal lo-
caties in Brabant aangeduid waar de vestiging 
van zogenaamde XXL logistiek mogelijk pas-
send is. Voor Helmond kwamen Hoogeind en 
BZOB uit provinciaal onderzoek naar voren als 
mogelijk geschikte locaties. Het college heeft 
nu bij de provincie aangegeven dat zij nieuwe 
vestigingen van grootschalige logistiek (> 3 
hectare) in Helmond niet wenselijk vindt. Een 
uitzondering wordt gemaakt voor bestaande 
logistieke bedrijven, die ook gelieerd zijn aan 
de economie van Brainport. 

Ruimte benutten voor bedrijven die het 
economisch profiel van de stad versterken
Het college is van mening dat toevoegen van 
meer nieuwe grootschalige logistieke centra 
niet past bij de uitgangspunten van de Econo-
mische Visie Helmond 2030. Daarin staat dat 
de gemeente innovatieve bedrijven die binding 
hebben met de stad en het lokale MKB zoveel 
mogelijk wil faciliteren om zich te vestigen in 
Helmond. Daarbij wordt in eerste instantie ge-
dacht aan bedrijven in de topsectoren, zoals Au-
tomotive, Foodtech en Slimme Maakindustrie.

Wethouder de Kort: “Om de toegevoegde 
waarde van Helmond aan de Brainport-regio te 
behouden en verder uit te breiden, zetten we in 
op een leefbare, duurzame, gezonde en innova-
tieve stad. Daar hoort ook bij dat we zorgvuldig 
omgaan met de (beperkte) ruimte op onze be-

drijventerreinen. De ruimte die we hebben, wil-
len we inzetten voor bedrijven die passen in het 
innovatieve ecosysteem van Brainport en die 
meerwaarde hebben voor de stad, bijvoorbeeld 
op het gebied van werkgelegenheid.”

Grootschalige logistiek draagt te weinig bij aan 
creëren van werkgelegenheid voor inwoners
Er werken ongeveer 1.500 mensen in vaste ba-
nen in de logistiek in Helmond. In verhouding 
is dit een hoger aandeel van de totale werkge-
legenheid dan andere gemeenten in de Brain-
port-regio. In veel van de bestaande logistieke 
bedrijven werken mensen uit Helmond en de 
regio, maar onderzoek wijst uit dat nieuwe lo-
gistieke vestigingen, zeker als het gaat om in-
ternationale distributiecentra, afhankelijk zijn 
van arbeidsmigranten. Het college wil juist de 
werkgelegenheid voor de eigen inwoners ver-
groten via nieuwe bedrijvigheid. 

Voorsorteren op regionale gesprekken 
De reden dat het college deze uitspraak nu 
doet, heeft te maken met de vraag van de pro-
vincie aan de gemeenten in de regio om mee te 
denken over een gezamenlijk gedragen lijst van 
locaties in Brabant die in aanmerking komen 
voor grootschalige logistiek. Op basis van deze 
lijst kan de provincie een voorbereidingsbesluit 
nemen dat gemeenten vervolgens verwerken 
in lokale omgevingsplannen. Op deze manier 
voorkomen gemeenten dat vanaf dat moment 
nieuwe grootschalige logistiek zich kan vesti-
gen op bestaande bedrijventerreinen. Ontwik-
kelingen die al in gang gezet zijn en waar ver-
gunning voor is verleend, kunnen de komende 
tijd nog wel doorgang vinden op basis van de 
regels die nu nog gelden. In Helmond wordt het 
principebesluit naar verwachting in november 
ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeen-
teraad. Daarna volgt de nadere uitwerking in de 
omgevingsplannen. 

Logo in FC: 
Grijs: C=0 / M=17 / Y=34 / K=62 
Rood: C=0 / M=100 / Y=100 / K=0 
Goud: C=0 / M=10 / Y=100 / K=10 
Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K=100 
 

 

Wat heeft ze hard gewerkt, die Baja (2). Een heel nest kittens 
grootbrengen is niet niks. Daar wordt een poes hongerig van 
en dat is te merken aan Baja’s eetlust. Hele bergen brokjes 
verstouwt ze en dan is ze nog steeds smalletjes. Nu haar kittens 
haar niet meer nodig hebben, kan Baja een beetje bijkomen. 
Ze is een tikje onzekere poes, die zich bij een blazende 
kamergenoot het liefst terugtrekt. Soms wil ze graag geaaid 
worden, een andere keer is een enkele aai over haar koppie 
voldoende. Een rustig, ervaren baasje kan haar helpen om net 
wat meer zelfvertrouwen te krijgen. Baja heeft een hobby: 
voetballen met een pingpongbal. Enthousiast dribbelt ze ermee 
door haar kooi. Ze zou zo kunnen aansluiten bij de Oranje 
Leeuwinnen. Laat ze nou precies het juiste tenue hebben! 
Baja kijkt ernaar uit om weer buiten te kunnen trainen. Heeft 
u een veldje met clubhuis voor haar? Wij zoeken ook nog 

gastgezinnen voor alle kittens die massaal binnenstromen.

BAJA
www.dierenambulancehelmond.nl

INFO-/ ALARMNR.:  0492 - 51 39 71



vrijdag 29 juli 2022 15

BRANDEVOORT/
MIERLO-HOUT | NIX18, dat is 
soms gemakkelijk gezegd dan 
gedaan. Om ouders te helpen 
erover te praten en regels te 
stellen, hebben de wijkraad 
Mierlo-Hout, Kansrijk Mier-
lo-Hout, wijkraad Brandevoort, 
LEVgroep, Helder Theater, GGD 
en Novadic-Kentron de handen 
ineen geslagen en houden zij 
een informatieve én verma-
kelijke avond voor ouders van 
pubers in groep 8 en het 1e en 
2e jaar van het voorgezet on-
derwijs. Dit is in wijkhuis De 
Geseldonk op 6 september om 
19.30 uur. De avond is gratis.  

Zit uw kind in groep 8 of in de eer-
ste twee jaren van het voortgezet 
onderwijs? Op de basisschool 
vinden de meeste kinderen ro-
ken en drinken vies. Maar als ze 
naar de middelbare school gaan, 
kunnen ze er al snel anders over 
gaan denken. Praten en regels 
stellen: dat helpt te voorkomen 
dat je kind met roken en drinken 
begint. Of om dat zo lang moge-
lijk uit te stellen. NIX18. Hoe doe 
je dat?

Op 6 september om 19:30 in de 
Geseldonk krijgt u tips om met dit 
(soms) lastige thema om te gaan. 
Helder Theater zal met hun inter-
actieve theater herkenbare situa-
ties spelen. Aanmelden kan via se-
cretariaat@wijkraadmierlohout.
nl. U bent dan van harte welkom!

NIX18
hoe doe je dat?

Vrijwilligerspenning voor mevrouw
Van de Waarsenburg-van der Linden
HELMOND | Op dinsdagavond 19 
juli heeft mevrouw van de Waar-
senburg-van der Linden uit handen 
van wethouder Van Lierop de vrij-
willigerspenning van de gemeente 
Helmond ontvangen tijdens een 
bijeenkomst ter gelegenheid van 
de examens voor waterpolo en we-
reldzwemslagen bij LACO Sport-
centrum Helmond. Deze penning is 
aan betrokkene uitgereikt vanwege 
haar belangeloze inzet gedurende 

vele jaren voor zwemvereniging 
Helmondse Watervrienden.

De zwemvereniging Helmondse Wa-
tervrienden is opgericht op 1 januari 
1965. Sinds 1 september 1965 is me-
vrouw Van de Waarsenburg-van der 
Linden lid van de vereniging en geeft 
zij zwemles aan de leden. Ondanks 
haar hoge leeftijd van 78 jaar komt 
zij nog elke dinsdag met plezier les-
geven. Ook is zij altijd aanwezig als 

examinator tijdens de examens voor 
waterpolo en wereldzwemslagen. 
Haar tomeloze vrijwillige inzet en 
aanwezigheid worden alom zeer ge-
waardeerd. 
De onvermoeibare vrijwillige inzet 
gedurende vele jaren is voor burge-
meester en wethouders aanleiding 
geweest om aan mevrouw Van de 
Waarsenburg-van der Linden de vrij-
willigerspenning van de gemeente 
Helmond toe te kennen.

Taxus-
snoeisel 
meer dan 
welkom 
HELMOND | Of de mussen nu van 
het dak vallen door de hitte, of de 
straten blank staan van de regen, 
Stichting Taxus Taxi gaat onver-
moeibaar door in de strijd tegen 
kanker. Inmiddels is de taxusinza-
meling van 2022 alweer een aantal 
weken in volle gang. De doelstelling 
van 125.000 kilo snoeisel komt dich-
terbij, maar is ook nog erg ver weg. 
 
Doelstelling nog ver weg
Normaal gesproken zamelt Stichting 

Taxus Taxi met haar team vrijwilligers 
in enkele maanden circa 500.000 kilo 
vers taxusgroen in. Dit jaar is alles 
anders en hebben zij een doelstelling 
van 125.000 kilo gesteld. Mede om-
wille van de kosten heeft de stichting 
voor 2022 een beperkter werkgebied. 
Ondanks dat 125.000 kilo slechts een 
kwart is van wat Taxus Taxi normaal 
gezien inzamelt, blijkt het lastiger 
dan gedacht deze doelstelling te be-
halen. Op het moment van schrijven 
is er een hoeveelheid van circa 55.000 
kilo gedoneerd. Dit wil zeggen dat de 
stichting in ongeveer een maand tijd 
nog 70.000 kilo snoeisel moet inza-
melen. Dit lijkt makkelijk haalbaar, 
maar dat zal in het huidige tempo 
toch nog een uitdaging worden. 
 
Deelnemende gemeenten
Heeft u de taxushaag nog niet ge-
snoeid, dan komt dit mooi uit. Stich-

ting Taxus Taxi doet namelijk een 
oproep aan iedereen uit de gemeen-
ten: Asten, Berg en Dal, Bernheze, 
Beuningen, Boekel, Boxtel, Cra-
nendonck, Deurne, Druten, Duiven, 
Geldrop-Mierlo, Gemert- Bakel, Gen-
nep, Heeze-Leende, Helmond, Heu-
men, Horst aan de Maas, Laarbeek, 
Landerd, Land van Cuijk, Leudal, Lin-
gewaard, Meierijstad, Montferland, 
Mook en Middelaar, Nederweert, 
Nuenen Gerwen en Nederwetten, 
Oisterwijk, Oss, Oude IJsselstreek, 
Overbetuwe, Peel en Maas, Sint-Mi-
chielsgestel, Someren, Son en Breu-
gel, Uden, Venray, Weert, West Maas 
en Waal, Westervoort, Wijchen en 
Zevenaar. 
Wie woonachtig is in een van deze 
gemeenten kan gedurende het in-
zamelseizoen nog taxus aanleveren. 
Het aanmelden van taxussnoeisel 
kan via: www.taxustaxi.nl, info@

taxustaxi.nl of via 085 - 489 63 50.
 
Deelnemen zonder Taxus Taxi Tas
Een andere keuze die de stichting 
heeft moeten maken is om dit jaar 
niet te werken met uitgiftepunten 
van de Taxus Taxi Tas. Maar ook zon-
der de befaamde tas is deelname mo-
gelijk. Het snoeisel kan dan gewoon 
los op een hoop gelegd worden. 
 
Einddatum taxusinzameling
Ondanks dat de inzameling pas en-
kele weken aan de gang is, komt ook 
de einddatum elke dag dichterbij. 
Zoals het er nu naar uitziet, zal er nog 
ongeveer één maand taxussnoeisel 
worden ingezameld. Taxus Taxi geeft 
aan constant te monitoren hoeveel 
werkzame stof er in de naaldjes van 
de taxus aanwezig is. Zij zal het dan 
ook melden wanneer een definitieve 
einddatum voor 2022 bepaald is.  

www.taxustaxi.nl

HELMOND | Per 5 september gaat 
Esther Hartzema aan de slag als di-
recteur bij Museum Helmond: “Als 
interim directeur heb ik het muse-
um afgelopen maanden beter leren 
kennen. Vanaf dag één voelde ik me 
er thuis. Een fantastisch team, een 
boeiend kunstprogramma en een 
stad met ambitie. Een goede basis 
om het museum op verder te ont-
wikkelen richting de toekomst. Ik 
verheug me erop om die kans samen 
met collega’s en andere betrokke-
nen aan te pakken.”

Hartzema is inmiddels al redelijk be-
kend met Museum Helmond. Vanaf 
7 februari ging zij er aan de slag als 
waarnemend directeur. Voor Hartze-
ma is Helmond bekend terrein. Voor-

heen werkte zij als directeur-bestuur-
der bij Kunstkwartier en in 2019 en 
2020 was Hartzema kwartiermaker 
van Loods20, het nieuwe onderko-
men van het Edah- en Draaiorgelmu-
seum in de Spoorzone. Na haar stu-
die kunstbeleid- en management aan 
de Universiteit Utrecht begon zij haar 
loopbaan bij de Rabo Kunstcollectie. 
Ruim 15 jaar werkte ze daar mee aan 
het uitbouwen van de collectie eigen-
tijdse Nederlandse en internationale 
kunst.  Marita van Lierop, wethouder 
cultuur, is blij met de benoeming van 
Esther: “De juiste vrouw op de juiste 
plek! Ik ben ervan overtuigd dat Es-
ther dat is. Met haar grote kennis van 
de wereld van de kunst, ervaring in 
het Helmondse als directeur van het 
Kunstkwartier en mensgerichte be-

nadering is ze voor ons de ideale kan-
didaat om het museum de komende 
jaren te leiden. Ze heeft in het verle-
den bewezen te beschikken over een 
flinke dosis cultureel ondernemer-
schap en ze heeft een groot netwerk 
in de wereld van kunst en cultuur. Al-
lemaal eigenschappen waar we naar 
op zoek waren in een nieuwe direc-
teur. Ik wens Esther heel veel plezier 
en succes in haar nieuwe baan.” 

Museum Helmond heeft 
een nieuwe directeur: 
Esther Hartzema

Ze vroeg hem: 'Voor hoeveel verkoop je de eieren? '
De oude verkoper antwoordde: '$. 25 per ei mevrouw '
Ze zei tegen hem: 'Ik neem 6 eieren voor $ 1,25 of ik ga weg. '
De oude verkoper antwoordde: 'Kom ze meenemen voor de prijs die je wilt. Mis-
schien is dit een goed begin omdat ik vandaag nog geen enkel ei heb kunnen ver-
kopen. '

Ze nam de eieren en liep weg met het gevoel dat ze gewonnen had. Ze stapte in 
haar mooie auto en ging naar een chic restaurant met haar vriend. Daar bestelde 
zij en haar vriend wat ze maar lekker vonden. Ze aten een beetje en lieten veel 
achter van wat ze bestelden. Toen ging ze de rekening betalen. De rekening op 
haar bestelling was $ 45,00 Ze gaf $ 50,00 en vroeg de eigenaar van het restaurant 
het wisselgeld te houden.

Dit voorval leek misschien heel normaal voor de eigenaar, maar voor de arme ei-
erverkoper erg pijnlijk.

Het punt is,
Waarom laten we altijd zien dat we de macht hebben als we van de behoeftigen 
kopen? En waarom worden we gul voor degenen die onze vrijgevigheid niet eens 
nodig hebben?

Ik heb ooit ergens gelezen:

'Mijn vader kocht vroeger simpele goederen van arme mensen tegen hoge prijzen, 
ook al had hij ze niet nodig. Soms betaalde hij zelfs extra voor ze. Ik maakte me 
zorgen over deze act en vroeg hem waarom hij dat doet? Toen antwoordde mijn 
vader: "Het is een liefdadigheid verpakt met waardigheid, mijn kind"

Eieren
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Rob Favier komt 
naar Helmond 
HELMOND-NOORD | Op zondag 25 
september 2022 komt zanger/lied-
jesschrijver/entertainer Rob Favier 
naar Helmond om een kerkdienst/
samenkomst te verzorgen in de 
Bethlehemkerk.

Rob Favier is van jongs af aan opge-
groeid met muziek. Hij trok op zijn 
achttiende al door Europa met een 
fulltime band. Hierna begon hij aan 
de studie theologie die hij met suc-
ces afrondde. Zoals velen al eerder 
ontdekt hebben, heeft hij een geheel 
eigen manier van voorgaan/optre-
den: een mengeling van prediking 
en liedjes die zeer herkenbaar zijn 
en waarbij het humoristische aspect 
niet zelden een rol speelt. Toch doet 
dat geen afbreuk aan de diepe in-
houd van zijn woorden: het zoeken 

naar datgene wat echt waardevol 
is, vanuit het Grote Nieuws van God 
ontdekken wat we daarmee kunnen 
in ons dagelijks leven, een plaatsje 
vinden als gelovig mens in de huidige 
maatschappij.

Rob Favier verspreidt een ontspan-
nen sfeer om zich heen. Daarom kan 
iedereen zich op z’n gemak voelen, 
of je nu randkerkelijk bent of juist 
alle diensten afloopt. Men noemt 
zijn – uitsluitend Nederlandse – tek-
sten ‘zeer sterk’. De muziekstijl is 
niet goed te omschrijven: van pop tot 
luisterliedjes tot cabaret of ergens 
er tussenin. Rob Favier komt op zeer 
veel verschillende gelegenheden en 
zingt voor allerlei soorten mensen: 
van kleine bijeenkomsten tot grote 
congressen, van kerkdiensten tot po-

litieke debatten. Ook gaf hij met zijn 
band een aantal concerten in India, 
waar hij onder andere optrad voor 
de allerarmsten. Een aantal van zijn 
liedjes is in het Engels vertaald. Naast 
het schrijven van zijn eigen repertoire 
werkt Rob ook in opdracht. Zo heeft 
hij onder andere geschreven voor 
verschillende omroepen en heeft hij 
diverse liederen uit het Engels ver-
taald. Ook schrijft hij regelmatig voor 
andere artiesten. Tevens heeft hij 
enige koorliederen gemaakt. Verder 
verzorgt hij een maandelijkse co-
lumn in het Friesch Dagblad en twee 
overdenkingen per week voor Groot 
Nieuws Radio, waarvoor hij ook een 
aantal reportages maakte. Ook heeft 
hij al zeven keer de Christelijke Oude-
jaarsconference verzorgd, waarvan er 
drie door tv-zender Family7 werden 
uitgezonden. Hiervan zijn ook dvd’s 
verschenen. Tenslotte heeft hij heeft 
nog zeven cd’s gemaakt, twee boe-
ken geschreven en er is een songbook 
met 21 liedjes van zijn hand uitgege-
ven. Een nieuw boek is in de maak.
De dienst begint om 10.00 uur.

F | Marja Heinen-Langelaar

Toestelkampioenschappen heren:
20 medailles voor HT'35
REGIO | In het weekend van 2 en 3 
juli vonden in Tilburg als afsluiting 
van het seizoen de toestelkampioen-
schappen heren plaats. HT’35 was 
hier zowel in de onder- als boven-
bouw aanwezig. Voor de instappers 
zelfs de allereerste wedstrijd. Er wer-
den maar liefst 17 medailles behaald: 
9x goud, 4x zilver en 4x brons.

Instap (B)
Taro Koelman: zilver vloer, goud 
sprong. JJ Meertens: goud op voltige, 
zilver sprong, brons rekstok. Noah 
Janse: brons voltige

Pupil (C)
Teun Heinemans: brons vloer en 

brug, goud voltige, sprong en rekstok
Nick van Heugten (div.2 Junior 1): 
sprong brons, brug zilver, rek goud
Wassim Toub (div.2 Junior 2) zilver 
rekstok.

Roel Dankers (div.2 Junior 2) rekstok 
goud, brug goud, sprong goud, rin-
gen brons, vloer brons. Helaas voor 
Sjors Verhees, instap B, geen medail-
les, wel goed geturnd, maar steeds 

net naast het podium. Ook Sam 
Stoffels en Beau Floris (beide pupil 
C) hebben verbetering laten zien, 
maar het was nog niet goed genoeg 
voor een medaille. En Guus Hegeman 

(div. 2 Senior) heeft na een langduri-
ge polsblessure eindelijk weer een 
wedstrijd kunnen turnen, nog niet op 
volle kracht en dus helaas ook geen 
podiumplaats.

De volledige resultaten zijn te vinden 
op de website.

www.
ht35.nl

REGIO | ‘Elke twee weken een creatief cadeautje in je brievenbus. Om 
vrolijk van te worden!’. Aan het woord is Loes Wigmans, enthousiast me-
dewerker van Kunstkwartier en betrokken bij het initiatief Kunst door de 
Brievenbus. Een kunstig postproject voor 65-plussers in de binnenstad 
van Helmond.

Kunstkaarten
Deelnemers aan het project krijgen vanaf 1 september 2022 elke twee 
weken een kaart door de brievenbus met daarop een creatieve (teken)
opdracht. De opdrachten zijn te maken met pen, potlood of ander creatief 
materiaal. Je kan de opdrachten alleen maken, maar het mag ook samen. 
Alle opdrachten zijn bedoeld om de fantasie te prikkelen en plezier te ge-
ven. Na iedere afgeronde opdracht wordt een foto van het kunstwerk per 
mail gedeeld met Loes, waarna zij individueel naar iedereen reageert. Af-
geven aan de balie van Kunstkwartier aan de Kromme Steenweg kan ook!

Expositie
De werken worden – als deelnemers dat willen – in ieder geval eens per 
jaar geëxposeerd in een leegstaand winkelpand in het centrum. Tijdens de 
opening van de expositie kunnen deelnemers elkaar en de betrokken me-
dewerkers ontmoeten.  

Gratis
Deelname aan Kunst door de Brievenbus is gratis. Wil je meedoen? Stuur 
je naam, telefoonnummer, adres en mailadres naar kunstdoordebrieven-
bus@kunst-kwartier.nl onder vermelding van Kunst door de Brievenbus’.

Aandacht voor Ouderen
Kunst door de Brievenbus is een initiatief van de Werkgroep Aandacht voor 
Ouderen, CultuurContact en Kunstkwartier. In Helmond werken een aan-
tal organisaties samen met hetzelfde doel: de eenzaamheid onder ouderen 
– versterkt door de coronajaren – verminderen door activiteiten gericht op 
ontmoeten, bewegen en kunst en cultuur te initiëren en verduurzamen. 
Tijdens de lockdowns heeft Aandacht voor Ouderen bijvoorbeeld ook een 
scheurkalender verspreid onder 65-plussers. Senioren konden elke dag een 
puzzel, raadsel of kunstopdracht uitvoeren. Kunst door de Brievenbus sluit 
hier naadloos bij aan. 

Binnenstad 
Uit cijfers van de GGD blijkt dat de eenzaamheid onder ouderen in de 
binnenstad van Helmond het grootst is. Vandaar dat we in die wijk gaan 
starten met het initiatief. Ook als je geen last hebt van eenzaamheidsge-
voelens, ben je welkom om mee te doen aan het project. Nieuwe impul-
sen en uitdagingen zorgen ervoor dat je mentaal fit blijft. In die zin kan het 
zelfs preventief werken. Loes kijkt er in ieder geval naar uit om de kunstop-
drachten binnen te zien druppelen. “Jaaaa, ik vind het een superinitiatief! 
Ik hoop op stapels post! Maar dat gaat vast goedkomen.”

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door het Lang Leve de Kunst 
Fonds, Amphion en de gemeente Helmond.

Kunst door 
de Brievenbus 
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Damiaan de Veuster te Helmond
Luciakerk Mierlo-Hout | Trudokerk Stiphout
Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna Helmond-West
www.damiaanhelmond.nl Misintenties Luciakerk Mierlo-Hout

Zaterdag 30 en zondag 31 juli: 18e zondag door het jaar C
17.00 uur Helmond-West pastoor Scheepers mmv Arie Ketelaars
Intenties: Theo van Mullekom; Fam. Spruit-Heimerikx
19.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers mmv Jan van de Beek 
Intenties: Willemien Lammers- Verbakel

10.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers mmv Arie Ketelaars
11.15 uur Trudokerk pastoor Scheepers mmv Samenzang 
Intenties; Maria van den Berkmortel- Verbakel; Theo Slegers; Mia ten Hengel; Gerrie van de 
Burgt; Adriaan van Stiphout; Jan en Martina van der Staak – van den Aker; Graard en Drika 
Donkers – van Heeswijk; Fien Boudewijns-Rompen en Ferdinand Boudewijns
12.45 uur Doop Daan Budde en Floor Budde pastor Ambroos uit Oeganda

AUGUSTUS. In deze maand geen kinderkerk!
Donderdag 4 augustus: H. Pastoor van Ars 
19.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers

Zaterdag 6 en zondag 7 augustus: 19e zondag door het jaar C
17.00 uur Helmond-West pastoor Scheepers mmv samenzang
Intenties: overleden ouders Geven-Giebels 
19.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers mmv samenzang

10.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers mmv samenzang
Intenties: Noud en Nelly Meulendijks-Smits; Gerrit Meulendijks; Pierre Dirks
11.15 uur Trudokerk pastoor Scheepers mmv samenzang
Intenties: Jac en Trees Jansen-Wijnheimer en familie Wijnheimer-Roelofs; Jan Wijnhoven; Jo 
Adriaans van Buurtvereniging Stippents Huukske 

Donderdag 11 augustus: H. Clara 
19.00 uur Luciakerk GEEN VIERING

Evangelische Gemeente Helmond
Eredienst
Zondag 31 juli staat tijdens de eredienst het evangelie van onze Here Jezus Christus weer 
centraal. We vieren ook het avondmaal waarin we het lijden, sterven én opstanding van onze 
Here Jezus Christus herdenken. Spreker is Freddy Hellinx. Onze gastvrouwen staan klaar om u 
van harte welkom te heten. Aanvang eredienst 10 uur, de zaal is open vanaf 9.30 uur.

Tiener- en kinderdienst
Tijdens de komende vakantie is er GEEN aparte dienst voor kinderen en tieners. 

Huiskring
Dinsdagavond 2 augustus Bijbelstudie via Zoom met Auke Riensta. Woensdagavond 3 
augustus gave-test.

Vrouwenochtend
Op donderdagmorgen 4 augustus is er vrouwensamenkomst.
Plaats van samenkomst op zondag:  Praktijkschool Generaal Snijdersstraat 51 Helmond. 
Voor verdere informatie zie onze website: www.evangelischegemeentehelmond.nl.
Contact: info@evangelischegemeentehelmond.nl.

Eucharistievieringen in de Parochie H.Lambertus 
Jozefkerk, Tolpost 1. Zondag 9:30 en 11:00, maandag t/m donderdag 9:00, 
vrijdag 19:00 en zaterdag 12:00 uur.

Lambertuskerk, Kerkstraat 54. Zondag 11:00 uur
Edith Stein, Groningenhof. Zondag 9:30 uur
Pauluskerk, Paulus Potterlaan. Zaterdag 17:00 uur

Parochiekantoor: Tolpost 1, 5701 HE. Geopend woensdag en donderdag 9:30-12:00 uur. 
0492-522109. Mail: parochie@heiligelambertus.nl. www.heiligelambertus.nl.

Langs deze weg danken wij u voor de grote 
belangstelling en de talloze reacties die wij 
mochten ontvangen na het overlijden van 

Familie Leenhouwers
Vrienden van Mies

Mies Leenhouwers

De oudste en meest 
natuurlijke manier 
van begraven 
Eeuwige grafrust staat garant voor eeuwige 
natuur. Een graf op Hoeve Ruth is groen, 
duurzaam en voor altijd. 
Welkom voor een wandeling van zonsopkomst 
tot zonsondergang. Informatiecentrum 
‘t Veldhuys is dagelijks geopend van 13.00
tot 17.00 uur. Maak een afspraak voor een 
rondleiding met de electrocar of een oriënte-
rend gesprek. 

                                               Hazeldonkseweg 24 | 5756 PA Vlierden | 0493 745474 
                www.hoeveruth.nl | info@hoeveruth.nl      facebook.com/natuurbegraafplaatshoeveruth            f  

Uitvaartzorg van de KerkhofUitvaartzorg van de Kerkhof
Dé uitvaartondernemer voor Dé uitvaartondernemer voor Helmond en omstreken...Helmond en omstreken...

Ook met een verzekeringOok met een verzekering
bij o.a. Dela, Monuta, ...bij o.a. Dela, Monuta, ...

0492 - 780 660 (24u)   |   www.uvdk.nl||
Informeer  gerust naar de mogelijkheden.Informeer  gerust naar de mogelijkheden.

Familiebedrijf met een groot lokaal netwerk.Familiebedrijf met een groot lokaal netwerk.
Ruim 30 jaar ervaring in Helmond en omgeving.Ruim 30 jaar ervaring in Helmond en omgeving.

Eén vaste contactpersoon die Eén vaste contactpersoon die 
alles stap voor stap met u regelt.alles stap voor stap met u regelt.

Voor iedereen en ieder budgetVoor iedereen en ieder budget
een uitvaart op maat.een uitvaart op maat.

een 
afscheid

precies
zoals u

het wilt

U bent altijd welkom voor 
een open gesprek.

Bel 0492 - 66 60 00 of ga 
naar monutamagis.nl.

MagisJuliette Poelmann-Magis

www.helmondnu.nl
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LEUK VOOR JEZELF OF JE TEAM, LAAT ZIEN DAT JE UIT HELMOND KOMT!

1 shirtkleur, 
1 (zelfde tekst) opdruk

€ 20.- per stuk

4 shirts, 1 shirtkleur, 
1 (zelfde tekst) opdruk

€ 15.- per stuk

2 shirts, 1 shirtkleur, 
1 (zelfde tekst) opdruk

€ 17.- per stuk

5 shirts, 1 shirtkleur, 
1 (zelfde tekst) opdruk

€ 14.- per stuk

3 shirts, 1 shirtkleur, 
1 (zelfde tekst) opdruk

€ 16.- per stuk

Met standaard tekst of eigen tekst. Kleuren shirt: zwart, grijs, geel, oranje of rood. Beschikbaar in 
XS-S-M-L-XL-XXL Stuur je bestelling onder vermelding van: shirtkleur, maat, aantal en tekst naar 

info@adcommunicatie.nl Wij accepteren de Helmondgift Cadeaubon!

BITTER NUN BOIK
VAN UT ZOIPUH
DAN NUN BULT

VAN UT WERKUH!

Logo in FC:

Grijs: C=0 / M=17 / Y=34 / K=62
Rood: C=0 / M=100 / Y=100 / K=0
Goud: C=0 / M=10 / Y=100 / K=10
Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K=100

Ma, 
ge bent mun

hartsvriendin, 
bijna altijd goei zin. 
Ik zeg ut nie gauw, 

maar wit da...
Ik kei veul van

jaw hauw!

Logo in FC:

Grijs: C=0 / M=17 / Y=34 / K=62
Rood: C=0 / M=100 / Y=100 / K=0
Goud: C=0 / M=10 / Y=100 / K=10
Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K=100

Logo in FC: 
Grijs: C=0 / M=17 / Y=34 / K=62 
Rood: C=0 / M=100 / Y=100 / K=0 
Goud: C=0 / M=10 / Y=100 / K=10 
Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K=100 
 

 

1x € 18,-
2x € 14,- per stuk
3x € 11,- per stuk

4x € 10,- per stuk
5x € 9,- per stuk
Met eigen tekst of als voorbeeld.

MONDKAPJES

Bestellen? Mail naar info@adcommunicatie.nl

HELMOND-OOST Iedere maandag 
organiseert het HMC een Superkien 
in Soos 40, Azalealaan te Helmond. 
Met een totale prijzenpot van € 
1.500,- met onder andere een hoofd-
prijs van € 400,- en een loterij voor 
het winnen van 2 gevulde levensmid-
delenmanden en gratis kienkaarten.
Ook vindt er regelmatig een gratis 
loterij plaats met prachtige prijzen. 
Aanvang is om 19.30 uur en het duurt 
tot 22.00 uur. De zaal is open vanaf 
17.45 uur. U komt toch ook!

RIJPELBERG Repaircafé Rijpelberg 
is ook in de zomermaanden open om 
je kapotte spullen te repareren. Je 
bent van harte welkom op woensdag 
3 augustus van 13.00 tot 16.00 uur en 
op zaterdag 13 augustus van 11.00 tot 
14.00 uur. We zijn er voor alle inwo-
ners van Helmond, jong en oud. Loop 
eens bij ons binnen. Koffie en thee zijn 
ook gratis! Locatie: De Torelaer, Gro-
ningenhof 4, Helmond. Zie ook www.
facebook.com/RepaircafeRijpelberg.

MIERLO-HOUT Bridgeclub ’t Hout-
se Slem is weer gestart. We spelen 
op maandagavond competitie en 
vrijdagmiddag vrije inloop in Wijk-
huis De Geseldonk. Nieuwe leden zijn 
welkom. Ook starten we weer met 
een cursus voor beginners, die wordt 
gegeven in een kleine groep van 4 
deelnemers. Info en aanmelden bij 
Theo Leijten 06 – 21 42 51 09.

MIERLO-HOUT Elke donderdag-
middag vrij kaarten, rikken, in de 

Geseldonk in Mierlo-Hout van 13.30 
uur tot 17.00 uur. Aanmelden vanaf 
13.15 uur tot 13.30 uur. Inleg 1 euro. 
Geen verplichtingen.  Hebt u donder-
dagmiddag nog niets te doen en rikt 
u graag, dan kunt u elke donderdag-
middag vrij rikken in de Geseldonk. 
Er wordt niets van u gevraagd, alleen 
dat u op de hoogte bent van de be-
ginselen van het rikken. Vragen en 
informatie bij dhr. Frits van Bussel, 
telefoon 06 – 30 73 06 20.

HELMOND-NOORD Speeltuin Le-
onardus organiseert in de zomer-
vakantie drie kindershows en wel 
op de volgende data: woensdag 10 
augustus: Kindershow ‘Rinaldo’, 
woensdag 24 augustus: Kindershow 
‘Charlie's’ Deze wordt gehouden in 
speeltuin Leonardus van 14.00-16.00 
uur. Entree abonnementhouders gra-
tis. Niet-abonnementhouders € 2,50 
per kind. Volwassene € 1,65 inclusief 
kopje koffie/thee. De speeltuin is ge-
legen aan de Mgr. Swinkelsstraat in 
Helmond.

RIJPELBERG Baroniehof Buurttafel – 
Zomer in je bol - Zaterdag 30 juli. Ook 
in de zomervakantie kun je gezellig 
bij de picknicktafel op de Baroniehof 
(in het parkje tegenover onder andere 
huisnummer 160) komen buurten op 
zaterdag 30 juli van 12.00 tot 14.00 
uur. Alleen, met z’n twee, met je kids, 
met je buren, dat maakt niet uit. Je 
mag ook gerust een vriend of vrien-
din meenemen, of je vader, moeder, 
opa, oma, kleinkind. Helemaal goed, 

hoe meer zielen hoe meer vreugd! Ie-
dereen is welkom. We hebben allerlei 
bord- en strandspellen voor jong en 
oud en we zorgen voor een zomerse 
sfeer en verkoelende ijsjes. Ook staat 
de Baroniehof Buurtbieb er weer 
met volop keuze uit allerlei soorten 
tweedehands boeken die je gratis 
mag meenemen. Bij droog weer gaan 
de activiteiten door. Bij regen en/of 
storm vervalt de activiteit.

BROUWHUIS Van-Alles-Wa Rom-
melmarkt op zondag 18 september. 
KBO- Brouwhuis organiseert weder-
om een rommelmarkt en wel op zon-
dag 18 september in wijkhuis de Brem 
van 10.00 tot 14.30. De toegangsprijs 
is slechts een euro per persoon.
Als u privéspulletjes wilt verkopen, 
dan kunt u een of meerdere tafels 
huren. € 3.50 voor een kleine tafel en 
€ 5.00 voor een grote tafel. Voor een 
kledingrek langs uw tafel betaalt u € 
2.00 per meter. Kledingrek zelf mee-
brengen. U kunt zich aanmelden bij 
het secretariaat van KBO-Brouwhuis, 
info@kbo-brouwhuis.nl. Appen naar 
06 – 51 95 28 56 kan natuurlijk ook.
De opbrengst van de tafelhuur en de 
entree komt geheel ten goede aan 
KBO-Brouwhuis.

HELMOND-OOST Speeltuin Le-
onardus heeft gewijzigde avondo-
penstelling in de zomervakantie. 
Vanaf heden vervalt de avondopen-
stelling van dinsdag- en donderdag-
avond. Daarentegen zijn we tijdens 
de zomervakantie op woensdag van-
af 12:30 uur ononderbroken tot 20:00 
uur geopend.

’S-HERTOGENBOSCH Brabants 
grootste openlucht (snuffel)markt 
- curiosa en andere oude spullen. 
Heerlijk rondwandelen op een ge-
zellige snuffelmarkt, ondertussen 
neuzen tussen allerlei leuke spulle-
tjes en misschien wel die ene vondst 

doen waar je al jaren naar op zoek 
was. Het kan op de Snuffelmarkt in 
Den Bosch. Het is een van de groot-
ste markten in Nederland. Maar liefst 
350 kramen liggen vol met spullen 
uit grootmoeders tijd. Je vindt er 
brocante, curiosa, verzamelobjec-
ten en allerlei andere tweedehands 
spulletjes. Bij de ene kraam zijn het 
items die vroeger zelf gebruikt wer-
den of waarvan de verkoper de zol-
der heeft leeggehaald, bij de andere 

kraam worden leuke oude verzame-
lingen aangeboden. Tussendoor zijn 
er standjes waar je even uit kunt 
rusten en wat kunt eten en drinken. 
Bij slecht weer is de markt in de hal.  
Datum: 7 augustus van 9.00 tot 16.30 
uur. Entree volwassenen € 5,-, kin-
deren onder geleide tot en met 12 
jaar gratis. Parkeren is gratis. Adres: 
Brabanthallen, Diezekade 2, 5222 
AK ’s-Hertogenbosch. Zie ook: www.
vanaerlebv.nl.

Alphonsus zoekt 
vrijwilligers voor 
de wandelclub 
MIERLO-HOUT Savant Alphonsus is op zoek naar vrijwilligers die 
zin hebben om op maandagmiddagen met meerdere vrijwilligers en 
bewoners te wandelen! Samen kijken jullie naar een leuke route met 
een gezellig pauzemoment tussendoor of achteraf in ons restaurant. 

Met jouw enthousiasme en hulp weet je een glimlach op het gezicht van 
de bewoners te toveren. Daar worden wij allemaal blij van. Ben jij die 
vrijwilliger? Dan zijn wij op zoek naar jou. Jouw aanwezigheid en aan-
dacht worden enorm gewaardeerd.

Wat verwachten wij van jou?
- affiniteit hebt met onze doelgroep ouderen;
- goede sociale vaardigheden bezit;
- respectvol omgaat met bewoners, collega's en bezoekers.

Wat staat er tegenover?
Als vrijwilliger van Savant Zorg ondersteun je niet alleen onze bewoners, 
maar ook onze medewerkers. Je bent immers onze belangrijke schakel 
in zorg en welzijn. Omdat wij jouw belangeloze inzet zeer waarderen, 
hebben wij allerlei aangename zaken voor jou geregeld. Denk daarbij 
aan leuke workshops, interessante scholing en het supergezellige jaar-
lijkse vrijwilligersfeest.

Spreekt een vrijwilligersvacature je aan? Neem voor meer informatie en 
mogelijkheden contact op met Kristel Crommentuijn, vrijwilligerscoör-
dinator (k.crommentuijn@savant-zorg.nl)

Wij ontmoeten je graag & tot ziens bij Alphonsus.
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HELMONDloopjes
weekkrant

Wat te verkopen? Probeer ‘n loopje, verrassend succesvol!
Uitsluitend schriftelijke opgave d.m.v. deze bon.  

Contante gepaste betaling in gesloten enveloppe. Geen afkortingen.  
1 letter of cijfer per hokje. Tussen ieder woord een hokje vrij laten.

Uiterlijke inlevertermijn elke maandag 17.00 uur.

n te koop n cursussen n kennismaking
n te koop gevraagd n te huur n vakantie
n diversen n huisdieren n personeel
n evenementen n auto’s en motoren n onroerend goed
 n woningruil n radio en tv

Inleveradres:

Weekkrant De Loop HELMOND
Mierloseweg 244  | 5707 AV Helmond | Tel.: 0492 84 53 50

€ 6,50 
€ 6,50 
€ 6,50
€ 8,00
€ 9,50
€ 11,00
€ 12,50
€ 14,00
€ 15,50

COLOFON
Weekkrant De Loop Helmond
verschijnt iedere week in een 
oplage van 39.500 ex.
Ook op internet www.helmondnu.nl

UITGEVER
Adcommunicatie 
0492-845350
Ad Klaasen
Mierloseweg 244
5707 AV Helmond

ADVERTENTIES
advertentie@deloop.eu
telefonisch tijdens kantooruren 
(9.00u.-17.30u.) via
0492-845350
Christel Sanders (06-30 07 31 81)
Daniëlle Huissoon (06-30 25 25 12)

REDACTIE
Wendy Lodewijk
06 – 83 67 64 80
Inleveren: Kopij/agenda’s 
nieuwsberichten e.d.: 
redactie@deloop.eu  
www.deloop.eu 
Mierloseweg 244
5707 AV Helmond
0492-845350
Inleveren berichten tot uiterlijk 
maandag 17.00 uur

EIGEN BEZORGING EN 
VERSPREIDING 
ADCOMMUNICATIE
Verspreiding Weekkrant De Loop 
Helmond elke do. t/m vr.
Bezorgklachten/zelf bezorgen: 
graag z.s.m. melden via 
bezorging@deloop.eu of 
telefonisch tijdens kantooruren 
(9.00u.-17.30u.) via 0492-845350

OPMAAK/SOCIAL MEDIA
Rik Aarts en Chris Thielen 

BASIS VORMGEVING
Adcommunicatie
www.adcommunicatie.nl

WEBONTWIKKELING
Bart Vandeursen 

BETALINGEN
IBAN: NL97RABO018.10.96.145

Aan de inhoud van Weekkrant De 
Loop Helmond is alle mogelijke zorg 
besteed. Er kunnen echter geen 
rechten aan worden ontleend. De 
uitgever zal geen aansprakelijkheid 
aanvaarden.

BROUWHUIS Gemeenschapshuis De Loop, 

Peeleik 7 | AKO, Brouwhorst 27

BRANDEVOORT Brandpunt, Biezelaan 29 | 

Jumbo, Huiskensstraat 2 | Albert Heijn, 

De Plaetse 87

DIERDONK Albert Heijn, Dierdonkpark 10

Bloemen en Planten Outlet, Weg naar Bakel 4

HELMOND-CENTRUM Elzas Passage | 

Delifrance, Bibliotheek Helmond-Peel, 

Watermolenwal 11, Keizerinnedeal 70.

HELMOND-LUNGENDONK 

Fruitteeltbedrijf Jurrius, Goorsebaan 16

HELMOND-NOORD 

Primera, winkelcentrum De Bus

HELMOND-WEST Westwijzer 

Cortenbachstraat 70, The Readshop/

postkantoor Mierloseweg 10, Esso Relou 

Europaweg Noord + Zuid

MIERLO-HOUT Jan Linders Janssen & 

Fritsenplein | Shell tankstation Verbakel, 

Mierloseweg 206 | Bakkerij Dirks Houtse 

Parallelweg 131 | Jumbo Hoofdstraat 168 | 

Wijkhuis Geseldonk, Cederhoutstraat 44 | 

Uitgeverij Adcommunicatie, Mierloseweg 244

ORANJEBUURT/ZWANENBEEMD 

Bezoekershal Elkerliek

RIJPELBERG Wijkhuis De Brem, Rijpelplein 1 | 

Jumbo, Wederhof 14

STIPHOUT Jumbo Gijsbers, Dorpsstraat 58D

AARLE-RIXTEL Bakkerij van Brug, Dorpstraat 19

Weekkrant De Loop Helmond is ook 
verkrijgbaar op de volgende adressen
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Contante gepaste betaling in gesloten enveloppe. Geen afkortingen.  
1 letter of cijfer per hokje. Tussen ieder woord een hokje vrij laten.

Uiterlijke inlevertermijn elke maandag 17.00 uur.
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€ 14,00
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DIVERSEN

Rolluiken, luifels, vloerbedekking, 
lamellen, (rol)gordijnen, jaloeziën, 

etc. Zeer concurrerende prijzen. 
Gratis meten en prijsopgaaf. 

Willie’s stoffering, Braaksestraat 10, 
Helmond, T: (0492) 535901

FEESTJE? 
Diverse Abraham en Sarah 

opblaasfiguren 
voor jong en oud € 35,- 

tel. 0492-510855 
www.ikgeefeenfeestje.nl

L&G GRATIS OPHALEN 
van oud ijzer, metalen en electronica. 

06-13362457.

Engelseweg 147 - Helmond - Tel. 0492-599465
Winkelboulevard Engelseweg

Open: Di. t/m Vr. 10.00-18.00 uur. Za. 10.00-16.00 uur (Maandag gesloten)

Rolluiken - Screens - Zonneschermen - Markiezen
Rolgordijnen - Vouwgordijnen - Plissés - Jaloezieën - Veranda’s

ROLLUIK STUK?
BEL ONS SNEL!

Voor al uw rolluik reparaties!
Tevens uw adres voor zonneschermen.

Nieuwe behandelmethode bij 
(chronische) klachten

Zoals: Rug, Bekken, Schouder, 
Nek, Knie, Hamstrings etc.

Voor meer info of afspraak:
www.Bowen-Mierlo.nl
Laurens Hoebergen
T: 0492-666040

Bowen Mierlo
www.fysio-brouwhuis.nl 

Cure tape 
Fysiotherapie en 
(kinder)oefentherapie
Oedeemtherapie • Parkinson 
NAH • Claudicatio intermittens 

Maaslaan 206, 
Helmond

0492-513025

WONINGONTRUIMINGEN 
Ook zolders schuren en 

garages (bezemschoon) kleine 
herstelwerkzaamheden. Tevens 

gevraagd antiek klokken beelden 
schilderijen enz.

bel vrijblijvend voor info naar: 
TWAN 06-13208306. 

WWW.VDRIJT-INBOEDELS.NL

GEZOCHT

Wij zoeken spelers van ongeveer 
40 jaar om donderdag 20.00 tot 

21.00 uur in de Paulus Potter zaal te 
voetballen. Mocht je geïnteresseerd 

zijn mail mij dan Jack Giebels. 
jackgiebels@gmail.com

EVENEMENTEN

MILIEUSTRAAT TAXI 
Wij voeren uw oude goederen af naar 

de stortplaats. Bel 06-54268030

BUSINESS     OWNER

Wilt u kennis maken met de producten van Forever, bel dan vrijblijvend voor 
een afspraak. Geen party of andere verplichtingen. De producten zijn uit 

voorraad leverbaar en te bestellen. (Forever Business Owner). 

L E N I E  K L A A S E N  |  0 6 - 5 2 7 1 6 6 2 2

www.helmondnu.nl
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VOLGENDE WEEK
NEDERPOP ALLSTARS FT. HENK 
WESTBROEK (NEDERPOP):
Nederpop All Stars neemt je mee op een muzikale roadtrip langs de 
legendarische Nederpopklassiekers. Denk aan vele hits van onder andere 
Het Goede Doel, Ramses Shaffy en Paul de Leeuw. Een band van door 
de wol geverfde muzikanten die hun sporen in de Nederpop ruimschoots 
hebben verdiend. Aangevuld met Henk Westbroek (Zelfs Je Naam Is Mooi) 
staan ze garant voor een avond onvervalste Nederlandstalige popmuziek 
waarbij ook recente poppareltjes volop aan bod komen. Presentatie door 
Robert van de Broek

A.S. VRIJDAG 29 JULI
QUEEN MUST GO ON (TRIBUTE):
Queen Must Go On neemt je mee terug naar de gouden Jaren van de rock 
en brengen een ode aan de legendarische Britse rockformatie ‘Queen’. Vier 
gepassioneerde muzikanten die de looks en de sound te pakken hebben. 
Ze brengen alle bekende nummers, zoals  Don’t Stop Me Now, We Are The 
Champions, Bohemian Rhapsody en natuurlijk The Show Must Go On. Elk 
nummer tot in detail uitgezocht en gespeeld met perfectie en een rauwe 
energie gecombineerd met een spetterende show en podiumprestatie die 
je doet schreeuwen om meer! Queen Must Go On is tevens winnaar van 
het programma Battle of the Bands (SBS6). Presentatie door Robert 
van de Broek

WWW.KASTEELTUINCONCERTEN.NL  |             @KASTEELTUINCONCERTENHELMOND

PODIUMTWEE: NODA

PODIUMTWEE: THE FELLAS

WORK LEARN RECRUIT

HORECA   19:00
HOOFDPODIUM 20:30
PODIUMTWEE 19:30 


